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(Návrh) 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA SEREĎ 

č. .. / 2015   
zo dňa 12.11.2015 

o určení miesta a času zápisu detí  
do 1. ročníka základných škôl  

 
 
 
 

 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa: 12.11.2015 
Účinnosť od:  01.01.2016 



Mesto Sereď na základe splnomocnenia podľa § 20 ods. 3 písm. a)  zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto „Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. .../2015 zo dňa 12. 11. 2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka 
základných škôl.“  

§ 1 
Predmet úpravy 

Toto nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole (ďalej len „zápis“), ktorej je mesto Sereď zriaďovateľom. 

§ 2 
Miesto zápisu 

Miestom zápisu sú:  
a) Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského ul. č. 1227/8, 926 01 Sereď alebo 
b) Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď. 

 
§ 3 

Čas zápisu 

Zápis sa koná vždy v prvý piatok a v prvú sobotu po 22. apríli, ktorý predchádza začiatku školského 
roka, v ktorom má dieťa plniť školskú dochádzku. Čas zápisu podľa prvej vety sa určuje:  

a) piatok v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. a 

b) sobota v čase od 09.00 do 12.00 hod. 

§ 4 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2016. 

2) Ruší sa : 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 13/2011 zo dňa 29. 11. 2011 o určení miesta a času 
zápisu detí do 1. ročníka základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 

 

V Seredi dňa :  

 

 

                                                                                                                                 ................................... 

         Ing. Martin Tomčányi 
          primátor mesta Sereď  

 

 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa ......... uznesením číslo ................ 

Deň vyhlásenia:  

Deň zvesenia:  
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