NÁVRH

OBEC NEMCOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2022
o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nemcovce

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

07.04.2022

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Nemcovciach dňa:

.............................

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN účinné dňom:

.............................

Obecné zastupiteľstvo v Nemcovciach podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
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 v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2022
o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nemcovce
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie školského obvodu
pre Základnú školu v Nemcovciach, 082 12 Nemcovce 62, ktorej zriaďovateľom je obec Nemcovce.

§2
Školský obvod základnej školy zriadenej obcou
Obec Nemcovce, pri zohľadnení skutočností podľa § 8 ods. 1 zákona, určuje školský obvod Základnej
školy v Nemcovciach, ktorým je celé územie obce Nemcovce.

§3
Plnenie povinnej školskej dochádzky
(1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 2.
(2) 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. Riaditeľ základnej školy, do
ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom
má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je
zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom školskom obvode.

§4
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nemcovciach dňa .......................
uznesením č. .....................
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(2) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemcovce č. 1/2004 o zriadení
školského obvodu základnej školy, schválené dňa 30.04.2004.
(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

..................................................
Mgr. Martina Matejová
starostka
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