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Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2020 o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle  § 6 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b)  

zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto:  

 

všeobecne záväznom nariadení 

 

§ 1 

Predmet úpravy  

     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole.  

 

§ 2 

Miesto, čas a spôsob zápisu dieťaťa 

1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kotešová 

378, v školskom roku 2021/2022 sa bude konať v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, 4. 

triedna (stará budova) budova ZŠ, na poschodí v učebni III. ročníka v dňoch: 

- 5. apríla 2021 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

- 6. apríla 2021 (utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

- 7. apríla 2021 (streda) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

Zápis deti bude prebiehať osobne v 4. triednej budove Základnej školy s materskou školou Kotešová 

v prípade priaznivej situácie s pandémiou Covid – 19.    

2) V prípade nepriaznivej situácie s pandémiou Covid – 19,  bude prebiehať zápis deti v mesiaci apríl 

2021 prostredníctvom online formulára uverejneného na stránke školy www.zskotesova.edupage.org/. 

Termín zápisu detí oznámi riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kotešová s predstihom, 

prostredníctvom www.zskotesova.edupage.org/ 

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od zápisu. 

Rozhodnutia o prijatí riaditeľka školy vydá najneskôr do 30. júna 2021 po overení údajov od rodičov 

v papierovej forme a v elektronickej forme cez  ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk.   

Prihlášku si rodičia môžu vyplniť: 

• online doma  

• vypísať v škole 

Každá prihláška dostáva svoj unikátny kód a jej tlačenú verziu podpíše rodič v škole. Oznam o  zápise do 

základnej školy a jeho forme bude zverejnený po aktualizácii podmienok MŠVVaŠ.  

3) Riaditeľka základnej školy s materskou školou Kotešová 378, môže určiť v prípade mimoriadnej 

situácie aj iný termín konania zápisu dieťaťa do školského roka 2021/2022 

 

   

§ 3 

Záverečné ustanovenia  

1) Toto    všeobecne    záväzné    nariadenie   č. 1/2021   schválilo  obecné zastupiteľstvo v Kotešovej na 

svojom zasadnutí dňa 5. 3. 2021,  uznesením č. 8/2021 a ruší VZN č. 1/2020 v plnom rozsahu. 

http://www.zskotesova.edupage.org/
http://www.zskotesova.edupage.org/


2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2021.  

 

 

 

V Kotešovej dňa 10. 3. 2021 

 

 

       PhDr., Mgr. Peter Mozolík 

           starosta obce Kotešová 
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