Obec Rimavské Janovce, v súlade s § 11 ods. 4, písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2022
o určení miesta a času zápisu deti do
1. ročníka základných škôl v pôsobnosti
Obce Rimavské Janovce.

vo veciach samosprávy sa uvádza touto vetou: „Obec Rimavské Janovce podľa § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zmysle v zmysle zákona č.
596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 (ďalej len „VZN“):

Článok 1
1

Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.

Článok 2
Účel a predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie, bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej
fyzickej osoby než rodičia, ktoré má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), navštevuje Základnú
školu v VJM Rimavské Janovce 84, Alapiskola –Jánosi 84 – zriadenú obcou Rimavské Janovce.

Článok 3
Miesto a čas zápisu dieťaťa
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku
2022/2023 sa koná v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavských Janovciach
Alapiskola – Jánosi č. 84, v dňoch:



Od 1.4. 2022– do 30.4. 2022.
Článok 4
Zverejnenie zápisu

Obec Rimavské Janovce v súlade s ustanovením §20, ods. 3. písm. a) školského zákona ukladá
riaditeľke Základnej školy s VJM v Rim. Janovciach zverejniť v dobe od 1.4.2022 do 30.4.2022
miesto a čas zápisu, k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom po dohode so
zriaďovateľom takto:
-

na budove základných škôl
na úradnej tabuli Obecného úradu Rim. Janovce
na webovej stránke Obce Rim. Janovce

Článok 5
Požiadavky základných škôl pri zápise žiaka.
V súlade s §20, ods. 4 školského zákona základné školy pri zápise žiaka vyžadujú tieto osobné
údaje:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.,

Článok 6
Záverečné ustanovenia
2

1. Obecné zastupiteľstvo obce Rimavské Janovce ruší všeobecné záväzné nariadenie obce č.
1/2021 o určení miesta času a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Rimavské Janovce – Alapiskola –
Jánosi 84.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Rimavské
Janovce na svojom zasadnutí dňa
. uznesením č.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom o vyvesenia schváleného
VZN na úradnej tabuli obce v Rimavských Janovciach dňa
.

V Rimavských Janovciach 3.2.2022
..............................................
Roman Uhrin
Zástupca starostu obce

Návrh VZN vyvesený:
Návrh VZN zvesený:
Schválené VZN vyvesené:
Účinnosť nadobúda:
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