VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE PONIKY č. 1/2021
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6
ods. 1 až 3 zákona c. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
Základnej škole s Materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách (ďalej len „ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky“).
§2
Miesto a čas zápisu dieťaťa
1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku 2021/2022 sa koná v ZŠ
s MŠ Š. Žáryho Poniky:
a) osobne v priestoroch pavilónu I. stupňa, Družstevná ulica č. 201, Poniky v dňoch:
- 13. 04.2021 v čase od 15:00 do 17:00 hod.
- 14. 04.2021 v čase od 15:00 do 17:00 hod.
b) elektronicky, cez formulár zverejnený na webovom sídle zriaďovateľa https://www.poniky.sk/zs-s-ms-stefanazaryho/ v dňoch:
- 01.04.2021 až 14.04. 2021
2) Zápis dieťaťa na dochádzku v materskej škole v školskom roku 2021/2022 sa koná v budove Materskej školy ZŠ
s MŠ Š.Žáryho v kancelárii zástupkyne MŠ:
a) osobne na I. poschodí, Horná ulica č. 240, Poniky dňa:
05.05.2021 od 16:00 -18:00 hod
b) elektronicky, cez formulár zverejnený na webovom sídle zriaďovateľa https://www.poniky.sk/zs-s-ms-stefanazaryho/ v dňoch:
3.05.2021 až 7.05 2021
3) Pokyny a podmienky k zápisu podľa ustanovenia § 2, bodu 1 a 2 zverejní riaditeľka ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky
najneskôr dva týždne pred stanoveným termínom.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 schválené Obecným zastupiteľstvom v Ponikách na svojom
zasadnutí dna 4. marca 2020 uznesením č. 102/2020.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ponikách na svojom zasadnutí dňa
25.marca 2021 uznesením č. 173/2021 .
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10. apríla 2021.

Ing. Jana Ondrejková v.r.
starostka obce
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