
Schválené:  22.2.2016   

Vyhlásené:  24.2.2016 

Účinnosť:   09.3.2016 
 

   
Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 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 Mesta Zvolen č. 174 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Zvolen  

 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

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

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

Zvolen.  

  

2. Mesto Zvolen je zriaďovateľom nasledovných základných škôl: 

a) Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen, 

b) Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen, 

c) Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen, 

d) Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen, 

e) Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen, 

f) Základná škola, Námestie mládeže 578/17, Zvolen. 

 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak  osobitný zákon 
 
neustanovuje 

inak.
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2. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom 

žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak.
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3. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.
3
  

                                                           
1
 § 19  ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších  predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2
 § 19 zákona ods. 2 č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších  predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3
 § 19 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších  predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Článok III 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole 

 

 

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

dochádzky 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. Žiak 

môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy 

prijme na základné vzdelávanie. 
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2. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen prebieha dva dni. Určenými dňami sú  piatok 

a  sobota tretieho týždňa v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 

má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. Pre zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky je stanovené nasledovné časové rozpätie:  

 

a) v  piatok  od 14.00  h    do 18.00 h, 

b) v  sobotu  od 08.00 h    do 12.00 h. 

 

3. V prípade, ak na určené dni zápisu v zmysle bodu 2 tohto článku pripadnú  veľkonočné 

sviatky, resp. prázdniny, Mesto Zvolen organizačným pokynom vopred usmerní riaditeľov 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen o zmenenom čase zápisu, pričom 

vybrané dni v týždni, t. j. piatok a sobota budú zachované. Ak nastanú okolnosti 

špecifikované v prvej vete,  Mesto Zvolen spravidla určí čas zápisu v mesiaci apríl.   

 

4.   Miesto a čas zápisu zverejní riaditeľ školy na budove príslušnej základnej školy, ako aj na 

webovom sídle  príslušnej základnej školy.  

 

5. O prijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku rozhodne riaditeľ školy do 15. júna , ktorý 

predchádza školskému roku, v ktorom sa má povinná školská dochádzka začať.  

 

6. Riaditeľ základnej školy zašle do 30. júna zoznam detí prijatých na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole mestu, resp. obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt. 

Zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obsahuje meno, priezvisko, 

dátum narodenia a adresu trvalého pobytu dieťaťa.  

 

 

Článok IV 

Sankcie za zanedbávanie  starostlivosti o povinnú školskú dochádzku 

 

1. Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu 

a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku,  najmä ak dieťa 

neprihlási na povinnú školskú dochádzku. Mesto Zvolen môže uložiť zákonnému zástupcovi 

dieťaťa  pokutu  do výšky 331,50 eura. 
5
  

 

                                                           
4
 § 20 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
5
 § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 



2.   Mesto Zvolen uloží pokutu do výšky 331,50 eura  zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je 

právnickou osobou a  ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbával 

starostlivosť o povinnú školskú dochádzku, najmä ak dieťa neprihlásil na povinnú školskú 

dochádzku. 
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Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Zvolen  sa  uznieslo Mestské 

zastupiteľstvo vo Zvolene dňa 22. 02. 2016 Uznesením č. 23/2016. 

 

2.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym  dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli Mesta Zvolen po jeho schválení v Mestskom zastupiteľstve vo Zvolene.  

 

3.  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 116 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen.  

 
 

 

 

 

       Ing. Lenka Balkovičová 

        primátorka  
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                      

 

                                                           
6
 § 37a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 


