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Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kotešová č. 1/2023 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:  

 

§ 1 

Predmet nariadenia 

 

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

školskej dochádzky v Základnej škole a materskou školou, Kotešová 378.  

 

§ 2 

 

Všeobecné údaje 

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je 

povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak 

môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy 

prijme na základné vzdelávanie. 

§3 

 

Miesto a  čas zápisu dieťaťa 

 

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

Kotešová 378, v školskom roku 2022/2023 sa bude konať v Základnej škole s materskou 

školou, Kotešová 378 v 4. triednej  budove ZŠ (stará budova), na prvom poschodí v učebni 

III. ročníka v dňoch: 

 

- 3. apríla 2023 (pondelok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

- 4. apríla 2023 (utorok) v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 

 

 

§ 4 

 

Spôsob zápisu dieťaťa 

 

1) Pred zápisom je nutné vyplniť prihlášku, ktorá sa nachádza na stránke školy: 

www.zskotesova.edupage.org. Zákonný zástupca môže ako prihlášku použiť aj iný formulár, 

ktorý doručí škole prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej 

schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je 

autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.  

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


2) Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, 

môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Všetky kontakty so školou sa 

uskutočnia s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení.  

 

3) Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s 

písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

 

4) Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku 

po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného 

lekára pre deti a dorast.  

 

5) Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022 (vrátane), 

nedosiahne školskú spôsobilosť, a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté na 

základné vzdelávanie, riaditeľka základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby dieťa 

pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe 

písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného 

súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu. 

 

6) O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 

 

§ 5 

 

Rozsah a spracovanie osobných údajov 

 

Pri zápise je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a ostatné identifikačné údaje 

v rozsahu:  

a) meno a priezvisko 

b) dátum a miesto narodenia 

c) adresa trvalého pobytu  

d) rodné číslo,  

e) štátna príslušnosť, 

 f) národnosť  

Rovnako škola spracúva osobné údaje zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu: 

a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu 

b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 

adrese trvalého pobytu  

c) kontakt na účely komunikácie 



Všetky  osobné  údaje  sú  spracovávané  a uchovávané  v   súlade so zákonom č. 18/2018  

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

§ 6 

 

Záverečné ustanovenia  

 

1) Toto    všeobecne    záväzné    nariadenie   č. 1/2023   schválilo  obecné zastupiteľstvo obce  

     v Kotešovej, na svojom zasadnutí dňa 3. 3. 2023, uznesením č.  8/2023. 

2) Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2023, ruší VZN č. 1/2022 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 21. 3. 2023.  

 

 

 

       PhDr., Mgr. Peter Mozolík 

           starosta obce Kotešová 
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