
 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Rokycany 

č. 1/2023 
 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka  

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli:  od 07.03.2023 do ................... 

Schválené: ..................., uznesením z ..... zasadnutia OcZ č. .................... 

Účinnosť: ..................... 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo v Rokycanoch  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 tomto všeobecne záväznom 

nariadení : 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 

 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Rokycany v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rokycany 

§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej   

dochádzky.  

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

Povinná školská dochádzka sa plní v základnej škole v Rokycanoch. 

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná od 12.4.2023 do 13.4.2023, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.  

§ 3 

Miesto a čas zápisu 

Obec Rokycany určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas 

zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne:  

1. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná  od 12.4.2023 do 13.4.2023 v danom   

    roku, v pracovných dňoch v čase od 11.00 do 14.00 hod.  

2. V osobitných závažných prípadoch môže riaditeľ školy dohodnúť so zákonným zástupcom  

     žiaka náhradný termín zápisu v súlade s §20 ods. 2 školského zákona.  

3. Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu oznámi riaditeľ  

    školy najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu na verejne prístupnom mieste v škole.  

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený  

     na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce dňa 7.3.2023.  

 2. Toto VZN bolo schválené Obecným  zastupiteľstvom v Rokycanoch  dňa.............. 

 3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce  Rokycany  

     dňa: .................. 

 4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: ............... 

  

V Rokycanoch , dňa 7.3.2023 

                                                                                                              Róbert Šoltis  

                                                                                                               starosta obce 


