Obecné zastupiteľstvo v Štrbe podľa § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov, 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 zák. č. 245/2008 o výchove v vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20, ods. 3, písm. a) vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Štrba č. 34/2008
O stanovení zápisu detí do 1.ročníka Základnej školy Štrba
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa podrobnejšie upravuje miesto
a čas povinného prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len „zápis“).
Článok 2
Termín zápisu
1. Zápis dieťaťa do Základnej školy v Štrbe sa koná
v prvý úplný
februárový týždeň v prvej triede na prízemí v budove Základnej školy v Štrbe,
Školská 168 v čase od 14.00 – 17.00.
2. Termín zápisu predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa
začať plniť povinnú školskú dochádzku. Bližšie podmienky zápisu detí oznámi
riaditeľ školy zriaďovateľovi a zákonným zástupcom detí najmenej 10 dní pred
konaním zápisu.
Článok 3
Ostatné ustanovenia
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode
, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre
svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
2. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť
riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca
kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
3. Riaditeľ spádovej školy v lehote do 15. apríla zašle zoznam všetkých detí,
ktoré boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky obci podľa trvalého
bydliska žiaka.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN na území vykonávajú hlavný kontrolór
obce a poverení zamestnanci obce.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Štrbe 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
3. VZN č. 34/2008 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 24. 11. 2008,
uz. č. 349/2008 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.
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