VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VL ANY . 11/2004
O UR ENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY V OBCI VL ANY
Obecné zastupite stvo vo Vl anoch v zmysle §§ 6 a 11 ods. 4 pís. g) zákona SNR . 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s § 4 ods. 11 zákona SNR . 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia:
§1
Všeobecné ustanovenia
Ú elom tohoto nariadenia je ur enie školských obvodov základných škôl na území obce Vl any ( alej len obec)
§2
Ur enie školských obvodov
1.
2.
3.

Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí katastrálne územie obce, z ktorého žiaci
navštevujú základnú školu za ú elom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Školský obvod Základnej školy s materskou školou Vl any 1547 tvorí celé územie obce.
Školský obvod Základnej školy s materskou školou s vyu ovacím a výchovným jazykom ma arským
Vl any 1547 tvorí celé územie obce.
§3
Spolo né ustanovenia

1.
2.
3.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole školského obvodu, v ktorom má trvalé
bydlisko.
Žiak môže plni povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má
trvalé bydlisko, so súhlasom riadite a základnej školy, do ktorej sa hlási.
Riadite základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý pod a bodu 2., oznámi túto skuto nos riadite ovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zria ovate ovi školy, do
ktorej bol žiak prijatý.
§4

Do základnej školy na území obce Vl any môže by prijatý aj žiak, ktorý má na území obce prihlásené
prechodné bydlisko. Na prijatie žiaka s prechodným bydliskom na území obce platia v plnom rozsahu
ustanovenia §§ 2 a 3 tohto VZN, s prihliadnutím na kapacitu školy a prednostné uspokojenie záujmu žiakov
s trvalým bydliskom na území obce.
§5
Obec Vl any, ktorá je zria ovate om základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho
prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
§6
V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia obec ur í
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plni povinnú školskú dochádzku.
§7
Závere né ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Vl any bolo schválené uznesením OZ vo Vl anoch . 13 as II bod
11 zo d a 9.12.2004 a nadobúda ú innos 15. d om od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Vl any.
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