Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok
o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok
č. 1 /2009
v znení VZN č.2/2014
- úplné znenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe prenesenej pôsobnosti podľa
článku 71 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods.3 zákona
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok sa určuje miesto a čas zápisu
detí do 1.ročníka základnej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto Kežmarok.
Čl. 2
Miesto zápisu detí do 1.ročníka
(1) Zákonný zástupca dieťaťa prihlási dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca
pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
(2) Miestnosť na zápis detí určí riaditeľ základnej školy.
(3) Miestnosť na zápis označí názvom „ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA“.
Čl. 3
Čas a miesto zápisu detí do 1.ročníka
(1) Zápis sa koná druhý pondelok a druhý utorok v mesiaci február, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
(2) Zápis sa koná v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v termíne uvedenom v Čl. 3 ods. 1.“
(3) Miestom konania zápisu sú sídla škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok:
Základná škola, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok

Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Čl. 4
Spoločné ustanovenia
(1) Miesto, čas a ďalšie informácie o zápise žiakov do 1.ročníka oznámi riaditeľ základnej
školy na vchode do budovy školy, na internetovej stránke školy, v materských školách
v školskom obvode základnej školy, prípadne v miestnej tlači.
Čl.5
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa 10.03.2009 a zvesený dňa 27.03.2009.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Kežmarku dňa 26.03.2009 uznesením č. 55/2009 .
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Kežmarok
dňa 27.03.2009 a zvesené dňa 16.04.2009
.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 11.04.2009.
(5) VZN č. 2/2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa
26.06.2014 uznesením č.90/2014.
(6) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.1/2009 v znení
VZN č.2 /2014“
Čl.6
Účinnosť
(1) VZN č.2 /2014 nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2014 .
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