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Návrh na uznesenie: 
 
Miestne zastupiteľstvo  
 
schvaľuje dve triedy I. ročníka, počet žiakov I. ročníka v zmysle platnej legislatívy v Základnej 
škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce v pôsobnosti mestskej časti pre 
školský rok 2019/2020 a termín zápisu v zmysle platného VZN č. 1/2016 zo dňa 18.2.2016.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
V súlade s § 6 ods. 3 písm. b) až d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) sa predkladá na rokovanie orgánov mestskej časti 
Bratislava-Rusovce schválenie počtu tried pre I. ročník, aby mohol byť pedagogicko-
organizačne zabezpečený školský rok 2019/2020 v Základnej škole s materskou školou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, v zmysle ktorého mestská časť ako zriaďovateľ 
vytvára podmienky na: 

1. plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, kde je zriaďovateľom, 
2. zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami,  
3. zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom.  

 
V súvislosti s organizáciou príslušného školského roka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Rusovce v zmysle § 5 ods. 7 písm. a) a j) zákona o štátnej správe v školstve a 
v súlade s § 29 ods. 5 písm. c), ods. 8 písm. c), d) a e) zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov schvaľuje počty tried I. ročníka, počty žiakov I. ročníka v ZŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti pre príslušný školský rok. 
 


