NÁVRH

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Slovenská Ľupča
č. 1/2021
o zápise na povinnú školskú dochádzku

PRIPOMIENKOVANIE:
Návrh VZN je zverejnený v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce Slovenská Ľupča a na internetovej stránke
obce www.slovenskalupca.sk s možnosťou podania pripomienok do 26.1.2021 elektronicky na
mailovú adresu: prednostka@slovenskalupca.sk

schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča č. ...../2021 dňa 2.2.2021
účinnosť nadobúda 1.3.2021
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Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči v zmysle ustanovenia § 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
ustanovením § 20 ods. 3 a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného
nariadenia obce Slovenská Ľupča (ďalej len „nariadenie“):
I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča.
§2
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
1.
2.
3.

Povinná školská dochádzka sa plní v Základnej škole Sama Cambela.
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky bude dňa 8. apríla 2021, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Riaditeľ základnej školy obvyklým spôsobom zverejní miesto, čas a ďalšie podrobnosti
zápisu detí na povinnú školskú dochádzku najneskôr 15 dní pred termínom zápisu.
II. ČASŤ
§3
Miesto a čas zápisu

Obec Slovenská Ľupča určuje miesto a čas zápisu nasledovne:
1. Miesto zápisu: Základná škola Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča - budova
1. stupňa ZŠ
2. Čas zápisu: Dňa 8. apríla 2021 v čase o 15.00 hod.
III. ČASŤ
§4
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Slovenská Ľupča sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča na svojom zasadnutí dňa 2.2.2021 uznesením č. ............
Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 1/2020 o zápise na povinnú
školskú dochádzku.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2021.

V Slovenskej Ľupči, dňa 14.1.2021

Mgr. Roland Lamper
starosta obce
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Návrh vyvesený na úradnej tabuli: 15.1.2021
Návrh zvesený z úradnej tabule:
1.2.2021
VZN vyvesené na úradnej tabuli po schválení: ..................
VZN zvesené z úradnej tabule po schválení: .....................
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