
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

MESTO  SEREĎ 
 

č.1/2011 

o určení miesta a času zápisu detí do 1 ročníka 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Sereď 

Schválené MsZ v Seredi  dňa : 11.1.2011 
Účinnosť od : 25.1.2011 

 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. l l 2011 
o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

§l 
Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky. 

§2 
Vymedzenie pojmov 

Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách pre 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. 

§3 
Miesto a čas zápisu 

Mesto Sereď určuje miesto a čas zápisu detí do l. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2011 /2012 nasledovne: 

l) Miesto zápisu 

Základná škola Juraja Fándlyho, ul. Fándlyho č. 763/7 A, Sereď 
Základná škola Jána Amosa Komenského, ul. Komenského č. 1227/8, Sereď 
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, ul. Komenského č. 3064/41, Sereď 

2) Čas zápisu 

Dňa 04.02.2011 (piatok) v čase od 14°0 hod. do 18°0 hod. 
a dňa 05.02.2011 (sobota) v čase od 9°0 hod. do 12°0 hod. 



§4 
Záverečné ustanovenia 

l) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením číslo 13/2011 
zo dňa 11.01.2011. 

2) Schválením tohto VZN sa ruší VZN č . 4/2009 o určení miesta a času zápisu detí do 
l. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď . 

3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 25.01.2011. 

V Seredi dňa 11.01.2010 

Ing. Martin Tom ~ ' 
primátor mesta 


