Obecné zastupiteľstvo obce Adamovské Kochanovce podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 59 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5, §
6 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 a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Adamovské Kochanovce

č. 2/2018,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne
vzdelávanie v Materskej škole Adamovské Kochanovce

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Adamovských Kochanovciach dňa 25. 6. 2018 uznesením č. 24/2018

Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie
v Materskej škole Adamovské Kochanovce sa mení a dopĺňa takto:
V Článku 2 sa mení ods. 2) a znie:
Pri záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, zohľadňuje riaditeľka
materskej školy nasledovné podmienky na prednostné prijímanie dieťaťa:
a) s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
b) s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
c) ktoré dovŕši piaty rok veku,
d) dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky veku.
V Článku 2 ods. 2 sa ruší znenie:
V prípade rovnakej naliehavosti prijatia dieťaťa je rozhodujúce, či obaja rodičia sú
zamestnaní.
Skutočnosti uvedené pod písmenom d) preukazujú zákonní zástupcovia čestným
prehlásením a riaditeľka materskej školy overí tieto skutočnosti v evidencii obyvateľov OcÚ
Adamovské Kochanovce.
Ak nie je naplnená kapacita materskej školy môže riaditeľka prijať na
predprimárne vzdelávanie i dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci Adamovské
Kochanovce.
Čl. 2
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Adamovských Kochanovciach dňa
25. 6. 2018 uznesením č. 24/2018.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.
V Adamovských Kochanovciach dňa: 26.6.2018

Ing. Michal Križan
starosta obce

Vyvesené: 26.6.2018
Zvesené:

