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VZN obce MILOSLAVOV
č. 2/2022

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka 
Základnej školy Miloslavov

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 3 písm. c) 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 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 

Článok I.
ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej ,VZN") je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky ( ďalej len „Zápis“ ) v Základnej škole Miloslavov, Hlavná ulica 
81/42, 900 42 Miloslavov (ďalej „Základná škola"), ktorej zriaďovateľom je Obec Miloslavov.

Článok II.
MIESTO A ČAS ZÁPISU

1) Obec Miloslavov určuje dátum a čas konania Zápisu nasledovne:
elektronický spôsob Zápisu: prvé dva týždne mesiaca apríl,
prezenčný spôsob Zápisu: sobota v treťom týždni mesiaca apríla v čase od 8,00 do 12,00 
hod1.

2) V prípade, že stanovený termín Zápisu prezenčným spôsobom pripadne na prázdniny, štátny sviatok 
alebo deň pracovného pokoja, prípadne na inú udalosť brániacu vykonaniu Zápisu prezenčným 
spôsobom v určenom termíne, termín Zápisu prezenčným spôsobom sa presunie na sobotu 
v nasledujúcom, t.j. v štvrtom týždni mesiaca apríl v rovnakom čase ako v bode 1 tohto článku pre 
prezenčný Zápis.

3) Elektronický spôsob Zápisu sa vykonáva prostredníctvom elektronickej prihlášky na web stránke 
školy: httns://nasaskolamiloslavov.edupage.org/, a to v časti „Zápis“.

4) Miestom prezenčného spôsobu Zápisu2 je budova Základnej školy, hlavný vstup, Hlavná ulica č. 
81/42, 900 42 Miloslavov.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na tomto VZN č. 2/2022 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove uznesením OZ č. 33/2022 
dňa 29.03.2022.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
3. Týmto VZN sa ruší čl. VI Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021.

V Miloslavove, dňa ...'.^ú..4../ť'.ť^'

Milan Baďanský 
starosta obce

1 § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov
2 § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov


