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Obecné zastupiteľstvo v Nacinej Vsi vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a §
8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
sa uznieslo na t o m t o:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nacina Ves
č. 1 / 2017
o určení školského obvodu základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Nacina Ves

Čl. I
Základné ustanovenia
1.
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod ZŠ Nacina Ves v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nacina Ves.
2.
Školský obvod základnej školy tvorí celé katastrálne územie obce.
3.
Školský obvod základnej školy tvorí aj územie susedných obcí, ktoré nemajú zriadenú
základnú školu, na základe uzatvorenej dohody medzi obcami Petrovce nad Laborcom a Voľa
o spoločnom školskom obvode.
4.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne plniť povinnú školskú
dochádzku žiaka mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.
Čl. II
Spoločné ustanovenia
1.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla. Miesto zápisu - budova
základnej školy, čas zápisu podľa potreby zákonného zástupcu a časového harmonogramu
školy. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni,
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. O prijatí dieťaťa na základné
vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom
sa má základné vzdelávanie začať.
2.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode (v
spádovej škole), v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú
základnú školu.
3.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási
a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci
rozhodovania o prijatí (aj prestup v priebehu plnenia PŠD) riaditeľ školy, do ktorej sa žiak
hlási.
4.
Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť
riaditeľovi základnej školy v školskom obvode (spádovej školy), v ktorom má žiak trvalé
bydlisko. Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej
dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum
narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

5.
Ak riaditeľ prijme prestupujúceho žiaka z inej základnej školy, je povinný bez
zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí riaditeľovi školy, z ktorej žiak
prestupuje. Riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, je povinný do piatich pracovných dní od
doručenia kópie rozhodnutia, zaslať riaditeľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý, fotokópiu
dokumentácie žiaka a túto zmenu nahlásiť do školského registra do troch dní po rozhodujúcej
udalosti. Obdobne sa postupuje ak sa jedná o žiaka, ktorý bol vzatý do výkonu väzby alebo do
výkonu trestu odňatia slobody.
6.
Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, kde bol žiak prijatý, oznámi obci, v
ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode.
7.
Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a
žiakov umiestnených v školskom zariadení na základe rozhodnutia súdu.
8.
Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v
spádovej škole vyšší ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa
§8 ods.4 zákona č.596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9.
V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec určí
zmenou všeobecného záväzného nariadenia školský obvod základnej školy, v ktorom budú
žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.
10.
Ak nemožno umiestniť dieťa do základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje
zákonného zástupcu dieťaťa a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorý
následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí
inú formu jeho vzdelávania podľa tohto zákona.
Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1.
Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Nacinej Vsi.
2.
Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy podľa článku 2 vzniká dňom nástupu žiaka
do základnej školy.
3.
Oznamovacia povinnosť zriaďovateľa podľa článku 2 vo vzťahu k inej obci vzniká ku
dňu nástupu žiaka na príslušnú základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
4.
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú:
a)
komisia školstva, športu a mládeže,
b)
kontrolór obce.
5.
Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa Obecné zastupiteľstvo v Nacinej Vsi
uznieslo dňa 13. 3. 2017
6.
Toto nariadenie aktualizuje VZN č. 2/2015 zo dňa 23.3.2015 a nadobúda účinnosť
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli – od 14. 3. 2017.

………………………...
starosta obce

Dohoda
o určení spoločného školského obvodu
ktorú v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. /479/2010/ o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzavreli medzi sebou:
Článok 1
Zúčastnené strany
1. Obec
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpená:
2. Obec
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpená:
3. Obec
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpená:
4. Obec
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpená:
Článok 2
Základné ustanovenia
1. Zúčastnené strany sa dohodli na Spoločnom školskom obvode Základnej školy
................................................., pre všetky ročníky základnej školy.
2. Spoločný školský obvod tvorí územie obce ....................., ktorá je zriaďovateľom Základnej
školy ...................................., na ktorej území sa škola nachádza a územie obcí
..........................................................................., ktoré nemajú zriadenú základnú školu.
3. Zúčastnené strany sa dohodli, že žiaci vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré
majú na území obcí .................................................................... trvalé bydlisko, budú plniť
povinnú školskú dochádzku v školskom obvode ZŠ .................................................

4. Na základe tejto dohody zriaďovateľ
uvedenej základnej školy - ZŠ
............................................. – obec ..............................určila VZN č. ……………. obvod ZŠ
…………….. tak, že školský obvod tejto základnej školy tvoria aj územia obcí
................................................
Článok 3
Doba trvania záväzkov z dohody
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmeniť alebo doplniť túto dohodu možno len písomne na základe súhlasných prejavov
účastníkov zmluvy.
2. V prípade vzťahov neupravených touto dohodou sa účastníci riadia ustanoveniami 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.
3. Účastníci vyhlasujú, že si dohodu pred jej podpisom prečítali, a s jej obsahom bez výhrad
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne v 4 vyhotoveniach podpísali. Každá zmluvná strana
obdŕžala 1 vyhotovenie.

V.................................. dňa……………………..

Obec:

Obec:

Obec:

Obec:

