
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

OBCE BOLIAROV 

č.   1/2021  

 

o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a na povinné predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boliarov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Boliarove v súlade s § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:  

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia  

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzné nariadenie je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách a na plnenie povinného  predprimárneho 

vzdelávanie v materskej škole, ktorých zriaďovateľom je Obec Boliarov. 

 

2. Obec Boliarov je zriaďovateľom nasledovných škôl:  

a) Základná škola, Boliarov 50, 044 47 Košice – okolie 

b) Materská škola, Boliarov 50, 044 47 Košice - okolie 

 

Článok 2  

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v základnej škole  

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 

 

2.  Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej lez „zápis“) v základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boliarov bude prebiehať 2 dni v mesiaci apríl, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. 

(Napr. v roku 2021 to budú:  22.04.2021, 23.04.2021) 

 



3. Miesto zápisu sa určuje v budove:  

Základná škola, Boliarov 50, 044 47 Košice – okolie 

 

4. Čas zápisu sa určuje: od 8.00 hod. do 12.00 hod.  

 

5. Miesto a čas zápisu zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom na budove príslušnej 

základnej školy a na webovom sídle základnej školy najneskôr 15 dní pred termínom zápisu. 

Oznámenie o zápise môže obsahovať aj ďalšie podrobnosti (napr. priestory, v ktorých sa 

zápis uskutoční, požadované doklady a pod.).   

 

6.  O prijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý 

predchádza školskému roku, v ktorom sa má povinná školská dochádzka začať.  

 

 

Článok 3 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania  

v materskej škole 

 

1. V zmysle zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 28a ods. 1 je predprimárne vzdelávanie povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo päť 

rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude 

dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. 

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole.  

 

3. Zápis dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (ďalej lez „zápis“) v 

materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Boliarov bude prebiehať v mesiaci máj. 

(Napr. v roku 2021 to bude: od 1. mája 2021 do 31. mája 2021.) 

 

4. Miesto zápisu sa určuje v budove:  

Materská  škola, Boliarov 50, 044 47 Košice – okolie 

 

5. Miesto a čas zápisu zverejní riaditeľ školy obvyklým spôsobom na budove príslušnej 



materskej školy a na webovom sídle materskej školy najneskôr 15 dní pred termínom 

zápisu. Oznámenie o zápise môže obsahovať aj ďalšie podrobnosti (napr. priestory, v 

ktorých sa zápis uskutoční, požadované doklady a pod.). 

 

6. O prijatí dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, 

ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má povinné predprimárne vzdelávanie začať.  

 

Článok 3  

Záverečné a zrušovacie ustanovenia  

 

1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného  zastupiteľstva č. .../2021 zo dňa 

19.03.2021. 

 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce Boliarov č. ... /....  o určení 

miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Boliarov. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce 

Boliarov a na web stránke obce Boliarov dňa 22.03.2021.  

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 07.04.2021.  

 

 

 

 

 

.................................................................... 

                         František Hlavatý 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 


