Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením  č. 673 na svojom XXI. rokovaní dňa 10.12.2008 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.  108
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách


§ 1
Úvodné ustanovenie

     (1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak. § 20 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     (2) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice.

§ 2
Miesto a čas zápisu

     (1) Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice a to
	v prvý piatok po 15. januári  v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. a 

v prvú sobotu po 15. januári v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. 

(2) Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise osobné údaje § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov:
	meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov

     (3) Základná škola organizuje zápis detí za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa.

     (4) Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu podľa tohto nariadenia a ďalšie informácie o zápise obvyklým spôsobom najneskôr 15 pracovných dní pred zápisom. 

§ 3

     (1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v čase zápisu podľa § 2 tohto nariadenia.

     (2) Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis podľa § 2 tohto nariadenia na základnú školu v školskom obvode, v ktorom má trvalý alebo prechodný  pobyt (ďalej len „spádová škola“). 

     (3) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa i inú základnú školu mimo spádovej školy. Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy a to po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého alebo prechodného bydliska k uvedenej spádovej škole, resp. po umiestnení detí v základnej škole na základe rozhodnutia súdu.

     (4) Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu.

§ 4
Školské obvody základných škôl

     Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice sú stanovené všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č.66 o školských obvodoch v meste Košice v znení uznesenia č. 528/2004, uznesenia č. 786/2005, uznesenia č. 1039/2006, uznesenia č. 1151/2006, uznesenia č. 222/2007.

§ 5
Sankcie

     Mesto Košice je oprávnené kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnené uložiť pokutu až do výšky 10.000,- Sk (331,94 €) v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

§ 6
Účinnosť

     Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.



Ing. František Knapík
primátor mesta Košice


Zverejnené:   16.12.2008

