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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2016 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 I.  schvaľuje 

 

1. Všeobecne  záväzné  nariadenie  o  určení  miesta  a  času  zápisu dieťaťa  na     

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  

 

  

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

Novela uskutočnená zákonom č. 188/2015 Z.z. z 30. júna 2015 v čl. I bode 5 zmenila 

ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že slová „15. januára 

do 15. februára“ nahradila slovami „1. apríla do 30. apríla“. 

Podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona miesto a čas zápisu určí obec všeobecne 

záväzným nariadením.  

 

Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia určuje miesto a čas zápisu detí na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto 

Žilina. Vo všeobecne záväznom nariadení je zadefinované plnenie povinnej školskej 

dochádzky, povinnosť zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na jej plnenie a možnosť uloženia 

pokuty za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže 

a Mestskou radou v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline tento návrh 

prerokovať a schváliť. 

 

Predkladaný materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina, s platnými právnymi 

predpismi SR a nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Žilina na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 písm. a)  zákona č. 245/2008 Z. z. 

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

vydáva toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. ...../2016 

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 1 

Účel nariadenia  

 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) miesto a čas zápisu, 

b) povinnosti zákonného zástupcu. 

                                         

 

                                       

                                      Článok 2 

                     Vymedzenie základných pojmov 

 

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 

 

1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách a nikoho nemožno oslobodiť 

od plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

2. Zákonným zástupcom sa rozumie osoba, ktorá podľa príslušných zákonov 

zastupuje v plnom rozsahu záujmy neplnoletých alebo toho, kto je zbavený 

spôsobilosti k právnym úkonom1. 

 

 

 

 

 
1 § 1 písm. g) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 



                             DRUHÁ ČASŤ 

USTANOVENIA O MIESTE, ČASE ZÁPISU, POVINNOSTI ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCU A SANKCIE 

 

 

                                                                   Článok 3 

Miesto a čas zápisu 

 

1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa realizuje v priestoroch všetkých základných 

škôl, ako aj elokovaných pracovísk, ktoré sú súčasťou týchto škôl.  

 

2. Zákonný zástupca zapíše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole       

v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa 

nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej, ako 

spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

 

3. Konkrétne miesto zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky je určené v platnom 

Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.  

 

4. Po nadobudnutí účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zápis dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole i v elokovanom pracovisku 

uskutoční v čase od 14,00 hodiny do 18,00 hodiny vždy prvú stredu až piatok v týždni po 

01. apríli, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť 

povinnú školskú dochádzku. V prípade, že stanovený termín bude zhodný s veľkonočnými 

prázdninami, termín zápisu sa presúva na nasledujúcu stredu až piatok. 

 

5. Riaditelia základných škôl obvyklým spôsobom zverejnia miesto, čas a ďalšie podrobnosti     

     zápisu detí do 1. ročníka najneskôr 15 dní pred termínom zápisu.  

 

6. Riaditeľ základnej školy je pri zápise a prijímaní detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky povinný prednostne prijať deti s trvalým pobytom v meste Žilina a v súlade 

s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina, ktorým sa určujú školské obvody 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.  

 

 

 

Článok 4 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej  

dochádzky v základnej škole. 

 
2. Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu.  

 

 

 

 

 



Článok 5 

Sankcie  

 

1. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu Mesto Žilina môže v zmysle 

platných zákonov uložiť pokutu do 331,50 €. 

 

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie 

povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

 

 

 

TRETIA ČASŤ  

ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 6 

              Zrušovacie ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

 

 

Článok 7 

              Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa    

    .................. uznesením č. ......... 

 

2.Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta Žilina dňa ........... 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Igor Choma 

                                                                                           primátor mesta Žilina 

 


