
       Obecné zastupiteľstvo obce Švábovce vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle
§  6  ods.  2  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  právnych
predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 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 a vydáva toto: 
    

Všeobecne záväzné nariadenie obce Švábovce
o určení miesta a času zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky
č.  4/2015

 
§ 1

Predmet úpravy 

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

§ 2
Miesto a čas zápisu dieťaťa

     Zápis dieťaťa sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Koná sa v  ZŠsMŠ Švábovce,
059 12 Švábovce 180, presný dátum a čas konania oznámi ZŠ s MŠ Švábovce zverejnením
oznamu o konaní zápisu. Podmienky zápisu určí riaditeľ školy.    

§ 3
Záverečné ustanovenia 

   Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  obecným  zastupiteľstvom  obce
Švábovce na zasadnutí dňa 15.12.2015, účinnosť nadobúda dňa 1.1.2016.  
        Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie
obce Švábovce č. 2/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky schválené dňa 13.11.2014 uznesením D/4.

                                                                                                        Ing. Ján Mlynár     
                                                                                                          starosta obce

 Návrh VZN obce Švábovce č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky bol na úradnej tabuli obce 

             vyvesený dňa:   30.11.2015                                                         zvesený dňa:  15.12.2015

 VZN obce Švábovce č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky bolo na úradnej tabuli obce 

             vyvesený dňa:   15.12.2015                                                         zvesený dňa:  31.12.2015
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