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NÁVRH NA UZNESENIE   MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  V ŽILINE


Uznesenie č._____/2008



Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

     1/  schvaľuje

	Všeobecné záväzné nariadenie č. ...........  o   určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole






































Dôvodová správa

Všeobecná časť
 
Novoprijatý a dlho očakávaný zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určil pre samosprávy okrem iných aj novú povinnosť a to určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Tento zápis sa v zmysle zákona koná vždy od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Mesto si preto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) môže určiť miesto a čas zápisu v rámci zákonom vymedzeného časového úseku čo najvhodnejšie podľa konkrétnych podmienok, čo je v súlade so zákonným splnomocnením. Tu ide v zmysle školského zákona o prenesený výkon štátnej správy. Preto je umožnené zvoliť čas zápisu čo najvhodnejšie, vychádzajúc z potrieb samosprávy ako aj samotných škôl, pričom v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole organizáciu a priebeh zápisu zabezpečí riaditeľ školy.

Predkladané VZN je v súlade s právnym poriadkom SR, pričom nebude mať negatívny dopad na rozpočet mesta. Predkladané VZN nie je v rozpore s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Žilina.

Osobitná časť

Ustanovenia navrhovaného VZN vychádzajú zo zákonnej delegácie výkonu štátnej správy v tejto oblasti spoločenských vzťahov na mesto a to na základe zákonného odkazu v ustanovení § 20 ods. 3 školského zákona.


K článku 1

Článok 1 upravuje účel tohto VZN.

K článku 2

	Tento článok rozoberá konkrétne vymedzenie času a miesta zápisu v súlade so školským zákonom ako aj vykonávacou vyhláškou. Odsek 3 je vlastne prebraný z vykonávacej vyhlášky a poveruje riaditeľa školy zabezpečiť samotnú realizáciu konkrétneho zápisu.

K článku 3

Nakoľko nie je dôvod určiť účinnosť VZN v neskoršom termíne, navrhuje sa jeho účinnosť 15.-dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

NÁVRH


Všeobecne záväznéHO nariadeniA

č. ...../..........,

o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Mesto Žilina, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 20 ods. 3 zákona písm. a) č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Článok 1
Účel a rozsah úpravy

	Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť čas a miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zápis“).
	Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

	miesto zápisu,
	čas zápisu.


Článok 2
Miesto a čas zápisu
Zápis sa uskutoční v priestoroch základných škôl, ktoré vykonávajú zápis.
	Zápis sa uskutoční v štvrtom kalendárnom týždni kalendárneho roka
	Organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zabezpečí riaditeľ školy.
Článok 3
Záverečné ustanovenia

	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ..............
	Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. ................


Ivan Harman
								                primátor


  



































