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VZN č. 2/2021 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Krušovce 

 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Krušovce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na svojom XV. zasadnutí dňa 26. marca 2021, 

Uznesením č. 266/2021 na tomto Všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Povinná  školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole (ďalej len „zápis“). 

(3) Toto všeobecne záväzné naradenie Obce Krušovce určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krušovce. 

 
§ 2 

Určenie miesta a času zápisu 

 

(1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Krušovce sa pre školský rok 2021/2022 koná v dňoch 12. a 13. apríla 2021 od 

12.00 hod do 16.30 hod. v budove školy (kaštieľ). Prihlášku k zápisu si môžu rodičia stiahnuť 

z webového sídla školy https://zsmskrusovce.edupage.org/ a vyplnenú zaslať na e-mail školy 

zskrusovce@gmail.com.     

(2)   Organizáciu a priebeh zápisu zabezpečuje riaditeľka ZŠ s MŠ Krušovce. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenie 

  
     Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvo Obce Krušovce Uznesením č. 266/2021 dňa 

26.03.2021 a nadobúda platnosť 15 dňom od jeho zverejnenia. 

 

§ 4 

Účinnosť 

 

     Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 11. apríla 2021. Dňom nadobudnutia 

účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2019 zo dňa 09.03.2019.  

 

   

V Krušovciach, dňa 26.03. 2021 

        PaedDr. Martin Zdychavský 

          starosta obce 
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