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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č.__/2016  

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  

A. schvaľuje  

  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA  
 

Mesto Fiľakovo prijalo v roku 2008 všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN), ktorým určilo 

v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v rámci 

preneseného výkonu štátnej správy v školstve miesto a čas zápisu detí na povinnú školskú 

dochádzku v základných školách, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  

     Zákonom č. 188/2015 Z. z. z 30. júna 2015 došlo k zmenám školského zákona, medzi inými 

sa zmenil aj termín zápisu prvákov do základných škôl. Doteraz sa zápis realizoval v období od 

15. januára do 15. februára, teraz má byť vykonaný od 1. apríla do 30. apríla. Presný termín 

určí zriaďovateľ vo VZN.  

     Kým sme teda doteraz v záujme čo najlepšieho pripravenia podmienok zápisu prenechávali 

kompetenciu riaditeľom základných škôl ako štatutárnym orgánom na stanovenie miesta a času 

zápisu, po preštudovaní protestov prokurátora v iných obciach  je zrejmé, že zákon takúto 

možnosť zriaďovateľom nedáva a čas a miesto zápisu má určiť sám zriaďovateľ. 

     S návrhom všeobecne záväzného nariadenia boli oboznámené základné školy, bol 

prerokovaný na zasadnutí Komisie školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve vo 

Fiľakove dňa 28. januára 2016, takisto aj v Mestskej rade dňa 11. februára 2016. Komisia a 

rada   o d p o r ú č a j ú   schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 


