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Obec Horné Vestenice v súlade s §16 bod 2 a § 28a  zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 6 bod 3 písm. b a § 5 bod 15 a bod 16 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 

6 ods.2 a uznesení § 11 ods. 4 písm. g zákona č. 369/1991 Zb o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uznieslo obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach.  

 

 

PRVÁ ČASŤ  

Všeobecné ustanovenie 

 

Článok 1 

Účel 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti 

rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodičia, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Vestenice. 
 

 

Článok 2 

Predmet 

Predmetom tohto VZN je definovanie predprimárneho vzdelávania, určeného pre dieťa, ktoré 

dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od 

ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, určenie miesta 

a času prihlásenia 5 ročných detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. 
 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

Článok 3 

1. Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré dosiahlo 5 rokov veku je povinný prihlásiť dieťa na 

predprimárne vzdelávanie do materskej školy. 

2. Predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden rok. Predprimárne vzdelanie získa 

dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 

materskej škole.  

3. O prijatí dieťaťa do materskej školy aj na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľ 

materskej školy  
4. O oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných 

dôvodov pri predprimárnom vzdelávaní rozhoduje riaditeľ materskej školy.  

5. O povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa pri predprimárnom vzdelávaní rozhoduje 

riaditeľ materskej školy.  

6. O pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania (o jeden rok) rozhoduje riaditeľ 

materskej školy. 
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Článok 4 

Určenie miesta a času prihlasovania detí na predprimárne vzdelávanie 

a/ miesto:   Materská škola  

b/ termín:  Prijímanie žiadostí rodičov na predprimárne vzdelávanie je od 1.mája do 31.mája, 

v ktorom dieťa  dosiahne päť rokov veku do 31. augusta. 

c/ čas:        V pracovnom čase od 12,30 do 15,30 hodiny. 

 

 

Článok 5 

Zanedbanie starostlivosti 

1. Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému 

orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, 

najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak 

dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako 

päť dní v mesiaci. 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Záverečné ustanovenie 

    

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 3/2021 bolo schválené   

obecným zastupiteľstvom dňa ..........  uznesením číslo ...................... 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .......................... 

 

 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 


