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-Všeobecne záväzné)

nariadenie

č.3/201S
o prijímaní detí do materskej školy

Všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje pôsobnosť obce Tekovské Nemce, ktorá rozhoduje o mieste a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Tekovských
Nemciach.

Návrh tohto nariadenia (VZN) vyvesen).í na úradnej tabuli a na internete obce od: 10 .04. 2015
do ..
2015.

..!.r:.'!.ft..·

Vyhodnotenie pripomienok

k návrhu VZN uskutočnené dňatr.:.'t.!20j 5

VZN schválené Obecnym zastupiteľstvom

v Tekovských Nemciach dna . t.f..'t.~2015 pod č.:

VZN vyhlásené na úradnej tabuli obce od:

18. 04. do/l42 O/5

VZN nadobúda účinnosť dňom ..

Pripomienky k návrhu VZN

môžu

.7'.tj.to1S'

:t.J.~.f.:... 2015

fyzické a právnické osoby predkladať

do 22.04.2015

v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
Z kaidej pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a kaidá pripomienka
nezdôvodnené pripomienky nemusí navrhovateľ

VZN prihliadať

musí byť zdôvodnená. Na

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Nemce
č.3/2015
o prijímaní detí do materskej školy

Obecné zastupiteľstvo

Zb. o obecnom

obce Tekovské Nemce podľa § 6.ods. 1 zákona č.369/1990

neskorších predpisov, v zmysle § 28 zákona č. 245/2008

zriadení v znení

Z.z. o výchove a vzdelaní a O zmene a doplnení

niektorých

zákonov, § 6 zákona č. 596/2003

niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecnom

Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve

a o zmene a doplnení

záväznom nariadení.

§1
Úvodné ustanovenia

l.Všeobecné

záväzné nariadenie

určuje pravidlá prijímania

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie
Nemciach jej organizačnú

detí do materskej

školy.

sa vzťahuje na Základnú školu s materskou

zložku Materská škola, ktorej zriaďovateľom

školou v Tekovských

je obec Tekovské Nemce.

§2
Podávanie
1.Miestom

žiadosti o prijatie

dieťaťa do materskej

školy

podávania žiadosti o prijatie do materskej školy je sídlo materskej

2.Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskei
3.Spravidla v termíne

.•..ma~ec

S.Miesto a termín podávania

školy môže podať zákonný zástupca v sídle materskej školy:

~aprre -

4.Pokiar je verna kapacita predškolského

školy.

pre nasledujúci školský rok

zariadenia aj priebežne v priebehu

školského roka.

žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditer školy po dohode

s zriaďovaterom na budove materskej školy, základnej školy, webovom sídle školy a inom verejne
dostupnom mieste 15 dní pred zápisom do MŠ
6.Spolu s miestom a termínom zápisu sa zverejnia aj podmienky prijímania detí do MŠ, ktoré určuje
riaditeľ školy.
7.Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ uvádzať aktuálne osobné
údaje a pravdivé údaje o zdravotnom stave dieťaťa.

§3
Prijímanie
l.Prijímanie
dieťaťa.

detí do materskej

detí do materskej

školy sa uskutočňuje

školy

na základne písomnej žiadosti zákonného zástupcu

2.00 MŠ sa prijímajú 3 - 6 ročné deti
3.Za 3 ročné dieťa sa považuje dieťa, ktoré k l.septembru
roky,
4.Prednostne

sa budú prijímať deti s odloženou

školskou dochádzkou

a deti, ktoré k septembru

S.Ak sa pri zápise zistí, že záujem o umiestnenie
rozhodovaní

o prijatí dieťaťa prihliadať

62 dôvodu nedostačujúcej

začínajúceho

školského roka dovŕšia vek 3

povinnou školskou dochádzkou

a dodatočne

odloženou

začínajúceho školského roka dovŕšia vek S rokov,
do MŠ je väčši ako súčasná kapacita MŠ, môže sa pri

na aktuálnu zamestnanosť

zákonných

zástupcov,

lôžkovej kapacity MŠ bude riaditeľ školy rozhodovať

aj o poldennej

dochádzke najmä detí, ktorých jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa je na MD s ďalším dieťaťom.

§4

Závere~né ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaruje obecné zastuplteľstvo

Návr"
VZN vyvesené

v Tekovských Nemciach.

na úradnej tabuli a zverejnené na internete od 10.04. 2015 do

VZN schválené uznesením OZ č

P..t?.I

2015 dňa
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VZN vyhlásené vyvesením na úradn.J tabuli od .~{:.~2015 do
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