
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Rybnica o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

č. 3/2022 

 

     Obec Vyšná Rybnica podľa ustanovenia § 6 ods.2 zákona SNR č. 369/1990 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, s použitím ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov vydáva toto  

              všeobecne záväzné nariadenie 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

  a) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec 
Vyšná Rybnica. 

b) Obec Vyšná Rybnica je zriaďovateľom  základnej školy 

     Základná škola Vyšná Rybnica, 072 41  Vyšná Rybnica č.138 

 

Článok II. 

Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

     a)  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. 

    b) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom 
roku 2023//2024 sa koná v Základnej škole Vyšná Rybnica č.138  prvý aprílový týždeň. 

     c) Riaditeľ základnej školy obvyklým spôsobom  (na internetovej stránke obce, 
obecnej tabuli) zverejní presný termín a čas zápisu detí do 1.ročníka najneskôr 15 dní 
pred termínom zápisu. 

 

 

 



Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 Ruší sa VZN č. 1/2021 zo dňa 14.12.2021. 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo 
obce Vyšná Rybnica na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 uznesením č. 8/2022.  

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2023. 

 

 

 

Vo Vyšnej Rybnici,  15.12.2022 

   

       

        

        

               Milan Exemberger, starosta obce 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli pred schválením: 30.11.2022 

(Zvesené pred schválením:  14.12.2022) 

Zverejnené na úradnej tabuli po schválení: 16.12.2022 

(Zvesené po schválení : 31.12.2022) 

      

 

 

 

 


