
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Topoľčany  

č. 5/2019 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa  

na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v základných školách zriadených Mestom Topoľčany 

 
 

Mesto Topoľčany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) zákona 

NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.  

 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenie 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa                 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom 

Topoľčany. 

 

 

Článok 2 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa  

na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v základných školách zriadených Mesta Topoľčany 

 

1) Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa 

vykonáva formou zápisu.   

 

2) Mesto Topoľčany ako zriaďovateľ určuje v základných školách zriadených Mestom 

Topoľčany čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na prvé tri 

pracovné dni kalendárneho týždňa nasledujúceho po prvom kalendárnom týždni 

mesiaca apríl. V prípade, ak prvý deň takto určeného času zápisu pripadne na školské 

veľkonočné prázdniny, posúva sa prvý deň zápisu na najbližší nasledujúci pracovný 

deň.  

 

3) Mesto Topoľčany ako zriaďovateľ určuje v základných školách zriadených Mestom 

Topoľčany miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky nasledovne:  
 

Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany 
  

Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany 
 

Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany 
 

Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany. 

 

4)  Čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

zriadených Mestom Topoľčany sa - v časovom rozpätí - určuje nasledovne: 
 

od 13,00 hod. do 15,30 hod. 
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5) Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách                                 

zriadených Mestom Topoľčany mimo času určeného v bode 2 tohto všeobecne 

záväzného nariadenia, je v kompetencii riaditeľa/riaditeľky príslušnej základnej školy. 

 

6) Organizáciu a priebeh procesu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

zabezpečuje riaditeľ/riaditeľka príslušnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Topoľčany. Oznámenie o mieste a čase zápisu zverejňuje riaditeľ/riaditeľka 

príslušnej základnej školy na výveske umiestnenej na budove školy, na webovej stránke 

školy alebo iným obvyklým spôsobom na verejne prístupnom mieste - tento oznam 

môže obsahovať aj ďalšie interné podrobnosti zápisu (napr. určenie priestorov, kde sa 

zápis uskutoční ; požadované doklady ; podmienky a kritériá prijímania detí                           

do príslušnej základnej školy a pod.). 

 

7) Mesto Topoľčany - ako zriaďovateľ základných škôl - zverejňuje informáciu o mieste                 

a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách                   

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti každoročne na svojej internetovej stránke.  

 

8) V mimoriadnych prípadoch je možné zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky do základnej školy zriadenej Mestom Topoľčany aj po legislatívne 

stanovenom termíne, t. j. po 30. apríli príslušného kalendárneho roka. Prípady 

dodatočného zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany musia byť nevyhnutne konzultované                

so zriaďovateľom, ktorý uvedený proces dodatočného zápisu detí monitoruje                            

a koordinuje.  

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo uznesením č. 76/5/2019 Mestské 

zastupiteľstvo v Topoľčanoch na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 20. marca 2019.  

 

2) Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany                          

č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách zriadených Mestom Topoľčany sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Topoľčany č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom Topoľčany. 

  

3) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

zriadených Mestom Topoľčany nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                    

na úradnej tabuli Mesta Topoľčany a zverejnenia na webovom sídle Mesta Topoľčany.           

 

 

 

 

 

                                                                                                  JUDr. Alexandra Gieciová   

                                                                                                          primátorka mesta         


