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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota
č. 132/2015 o zápise dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje povinnosť zákonnému zástupcovi
dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ( ďalej len
„zápis“). Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského roka, ktorý
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku. Zápis so koná od 1. apríla do 30. apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom dieťa začne plniť povinnú školskú
dochádzku.
Čl. 2
Miesto a čas zápisu
Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská
Sobota sa uskutoční vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Rimavská Sobota prvý týždeň v apríli, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom
má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. V čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Riaditelia základných škôl podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia oznámia verejnosti
dátum, miesto a čas zápisu v budovách jednotlivých základných škôl.
Čl. 3
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt (ďalej len "spádová škola"), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa
nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako
spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
2. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej
školy.
3. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa
hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť
zriaďovateľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt,
ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je

zriaďovateľom tejto školy oznámi obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom školskom obvode.
4. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole,
ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
Čl. 4
Školský obvod základných škôl
Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota určuje
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č.71/ 2004.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa Mestské zastupiteľstvo
v Rimavskej Sobote uznieslo uznesením č. 141/2015-MsZ dňa 24. 11. 2015 a nadobúda
účinnosť 1. januára 2016.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská
Sobota č.132/2015-MsZ o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa
24. 11. 2015 sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 98/2009 o zápise do 1. ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

