VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STARÝ TEKOV, KTORÝM SA
URČUJE ŠKOLSKÝ OBVOD ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI OBCE STARÝ TEKOV
č.76/2017

Obec Starý Tekov na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce Starý Tekov toto všeobecne záväzné nariadenie obce,
ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy Štefana Senčíka, Tekovská 17, od
školského roku 2016/2017 a na ďalšie obdobia.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§1
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Starý Tekov.
ŠKOLSKÝ OBVOD
§2
1. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce.
2. Školský obvod základnej školy tvorí aj územie susedných obcí, ktoré nemajú zriadenú
základnú školu, na základe uzatvorenej dohody medzi obcami o spoločnom obvode:



Nový Tekov pre ročníky 1.-9.
Veľké Kozmálovce pre ročníky 5.-9.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§3
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, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto
zápisu Základná škola Štefana Senčíka v Starom Tekove.
2. Podľa § 20 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len„ spádová škola“), ak zákonný

zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú
dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné
vzdelávanie.
3. 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 alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia
súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky
maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. 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 osobitného predpisu.
4. Podľa § 8 zákona č. 596/2003o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
5. 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,
ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode.
6. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský
obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú
dochádzku. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad v sídle kraja.
7. Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,
základnú školu s materskou školou, je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný
školský
obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho
rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto
školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak.
8. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje náklady na dopravu
žiaka späť do miesta trvalého bydliska.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§4

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na svojom 20. riadnom
zasadnutí dňa 31.3.2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho schválenia, t.j.
15.4.2017.
2. VZN je prístupné k nahliadnutiu na obecnom úrade v Starom Tekove a na internetovej
stránke obce.
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