
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo 
o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky          

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
      
     Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa ustanovení § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustano-
veniami Čl. I § 20 ods. 3 písm. 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: 

 
Čl. I   

Úvodné ustanovenie 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľa-
kovo. 
            

Čl. II 
Základné pojmy 

 
     (1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) dieťaťom fyzická osoba pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky, 
b) povinnou školskou dochádzkou dochádzka dieťaťa do školy, ktorá začína začiatkom 

školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne 
školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak,. 

c) zákonným zástupcom dieťaťa rodič, iná fyzická osoba, ktorá má dieťa  zverené do 
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

d) základnou školou:  
            Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-   
            kola, Mládežnícka 7, Fiľakovo – Fülek, 
            Základná škola, Školská 1, Fiľakovo, 
            Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho – Mocsáry 
            Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo – Fülek, 
            Základná škola, Farská lúka 64/A., Fiľakovo. 
 

Čl. III 
Povinnosti zákonného zástupcu 

 
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej do- 
chádzky (ďalej len „zápis“) v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa tr-
valý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

 
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v termíne, ktorý základná škola 
stanoví  v rámci časového rozpätia od 15. januára do 15. februára a  zverejní v zmysle čl. 
IV ods.3 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 
(3) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť nasledovné údaje: 

       a)  meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne    
            občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 
       
 



Čl. IV 
Povinnosti základnej školy 

 
(1) Základná škola je povinná zabezpečiť organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa, ktoré 
 dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.  
 
(2) Základná škola je povinná  prednostne zapísať dieťa, ktoré splnilo podmienky na 
začatie plnenia povinnej školskej dochádzky a má trvalý pobyt v školskom obvode 
základnej školy. 
 
(3) Základná škola je povinná stanoviť a zverejniť miesto a čas (deň a hodinu) zápisu, 
ako aj iné podrobnosti o zápise,  minimálne tri týždne pred termínom zápisu najmä v 
budove a na internetovej stránke základnej školy, v budovách materských škôl zriade-
ných mestom Fiľakovo, vo Fiľakovských zvestiach – Füleki Hírlap a v mestskom roz-
hlase. Škola zverejní oznam o zápise formou úradného oznámenia aj na úradnej tabuli 
mesta. 
 
(4) Základná škola je povinná zabezpečiť ochranu osobných údajov zapísaného dieťaťa 
a jeho zákonného zástupcu. 
 
(5) Základná škola je povinná nahlásiť zriaďovateľovi počet zapísaných detí na povin-
nú školskú dochádzku spolu s  návrhom na počet tried prvého (nultého) ročníka v no-
vom školskom roku do 28.februára. 
 
(6) Po odsúhlasení počtu tried prvého (nultého) ročníka zriaďovateľom, riaditeľ zák-
ladnej školy vydá do 31. mája, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má po-
vinná školská dochádzka začať, rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. 

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie povinností zákonných  zástupcov ulo- 
žených čl. III tohto všeobecne záväzného nariadenia  a je oprávnená uložiť pokutu až 
do výšky 331,50 € v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú 
školskú dochádzku. 

  
           (2)Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestský zastupiteľstvom vo  
            Fiľakove dňa 6. novembra 2008.                                                                                                                   
 
           (3)Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňom 21. november 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Jozef Agócs 
                                                                                                                primátor mesta 
 
 
 


