Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
o určení školských obvodov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Starom v zmysle § 6 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 8 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 a v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne
záväzné nariadenie o určení školských obvodov.
Článok 1
Účel a pôsobnosť VZN
1. Účelom tohto VZN je určenie školského obvodu pre plnenie povinnej školskej dochádzky
žiakov základnej školy.
2. Pôsobnosť tohto VZN sa vzťahuje na základnú školu, ktorej zriaďovateľom je Obec Staré,
a to: Základná a materská škola Staré, 072 23 Staré č. 283.
Článok 2
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.
2. Povinnú školskú dochádzku plní žiak v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
3. Povinnú školskú dochádzku môže plniť žiak v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa prihlasuje.
4. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
mimo školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalé bydlisko, nemá nárok na úhradu
nákladov na dopravu žiaka do školy a späť do miesta trvalého bydliska.
5. Riaditeľ základnej školy prijíma na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne žiakov,
ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy.
6. V prípade prijatia žiaka, ktorý nepatrí do školského obvodu základnej školy, oznámi
riaditeľ túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má prijatý
žiak trvalé bydlisko.
7. Obec ako zriaďovateľ základnej školy, ktorá prijala žiaka mimo svojho školského obvodu,
oznámi prijatie žiaka do základnej školy obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko.
Článok 3
Určenie školského obvodu
Obec Staré určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školský obvod pre
plnene povinnej školskej dochádzky: celé katastrálne územie Obce Staré.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12. 02. 2015.
2. Návrh tohto VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa 27.02.2015.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Starom dňa 27.02.2015 uznesením
č. 1/2015.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
5. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 02.03.2015.

Agáta Jesenková, starostka obce

