Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarovnice
č. 88 /2016
o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice

Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach v zmysle § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia :

Článok I.
Všeobecné ustanovenie
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje plnenie povinnej
školskej dochádzky žiakov, určuje školské obvody pre základné školy zriadené obcou
Jarovnice.
Článok II.
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko, prípadne prechodné bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú
dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko,
prípadne prechodné bydlisko so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
2. Pri zápise do základnej školy je riaditeľ školy povinný uprednostniť žiakov, ktorí majú
trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy.
3. 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 školy, do ktorej bol žiak prijatý.

Článok III.
Školské obvody
1. Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí časť obce Jarovnice.
2. Školský obvod základnej školy tvorí príslušná časť obce priradená školskému obvodu
s ohľadom na demografický vývoj obyvateľstva obce a kapacitné možnosti
jednotlivých základných škôl.

3. Súčasťou tohto VZN je zoznam školských obvodov základných škôl určených na
území obce /príloha č.1/.
Článok IV.
Spoločné školské obvody
1. Pre zabezpečenie povinnej školskej dochádzky v obciach, kde nie je zriadená
štátna základná škola, obec vytvorila spoločné školské obvody/ príloha č. 1/.
Článok IV.
Záverečné ustanovenie
1. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej
následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci
zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva č. 209/2016 zo dňa 14.12.2016 a nadobúda účinnosť 18. januára 2017.
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Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Jarovnice č. 72/2014 o určení
školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice a príloha č.1 k VZN 72 /2014.

Florián G i ň a
starosta obce
VZN vyvesený: 03.01.2017
Zvesený: 18.01.2017

Príloha č.1 k VZN č. 209/2016
Školský obvod a spoločný školský obvod č. 1 – Základná škola č. 192 :
Osada Jarovnice – 1. až 9. ročník
Osada Jarovnice, časť Močidľany– žiaci 1. až 9. ročník
Obec Uzovské Pekľany – 5. až 9. ročník

Školský obvod a spoločný školský obvod č. 2 – Základná škola č. 464 :
Obec Jarovnice – žiaci 1. až 9. ročník
Obec Jarovnice, časť Močidľany, žiaci 1. až 9. ročník
Obec Daletice – 1. až 9. ročník
Obec Uzovské Pekľany – 5. až 9. ročník
Obec Lažany

