Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Záhradné dňa: 21.11.2019.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Záhradné dňa: 12.12.2019.
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 02/2020
o určení školského obvodu a spoločného školského obvodu
pre Základnú školu, Hlavná 90/46, Záhradné,
ktorej zriaďovateľom je Obec Záhradné

Článok I.
Preambula
Obecné zastupiteľstvo v Záhradnom, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s
ustanoveniami § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 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 a v súlade s § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene Obce Záhradné č. ……. o
určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záhradné
(ďalej len ”obec“).
Článok II.
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN”) určuje školský obvod základnej
školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Záhradné.
Obec je zriaďovateľom základnej školy: Základná škola, Hlavná 90/46, Záhradné
1. Školský obvod základnej školy bol zriadený dňa 1. 1. 2004 a tvorí ho územie obce
Záhradné vymedzené týmto nariadením, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku
v rámci primárneho vzdelávania 1. až 4. ročníka ZŠ.
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko.
3. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom
riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
4. Obec Záhradné po dohode s obcou Veľký Slivník zo dňa 16. 12. 2004, ktorá nie je
zriaďovateľom základnej školy a teda nemôže poskytnúť žiakom s trvalým bydliskom
v obci plnenie povinnej školskej dochádzky v mieste bydliska, určuje spoločný školský
obvod pre týchto žiakov v Základnej škole, Hlavná 90/46, Záhradné, ktorá je v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obci Záhradné.

5. Žiak, ktorý má trvalý pobyt v obci Veľký Slivník, plní povinnú školskú dochádzku v
spádovej škole v súlade so školským obvodom.
6. 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
pri určení školy, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, podľa osobitného
predpisu.
7. Pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ s trvalým bydliskom v obci Záhradné má Obec Záhradné
podpísanú dohodu o spoločnom školskom obvode zo dňa 14. 5. 2004 a vytvorený školský obvod
so susednou obcou Fintice, ktorá je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou,
Grófske nádvorie 209/2, Fintice.

8. Obec vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veci rozhodnutia riaditeľa
školy o prijatí žiaka do školy, ktorej je obec zriaďovateľom.
Článok III.
Spoločný školský obvod základnej školy zriadenej obcou
1. V zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila Obec Záhradné dohodu o spoločnom
školskom obvode s Obcou Veľký Slivník a obcou Fintice.
2. Spoločným školským obvodom pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre obec Záhradné a obec
Veľký Slivník určuje neplnoorganizovanú Základnú školu, Hlavná 90/46, Záhradné, a to pre žiakov
primárneho vzdelávania 1. až 4. ročníka ZŠ s trvalým pobytom:



V obci Záhradné: žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ.
V obci Veľký Slivník: žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ.

3. Spoločným školským obvodom pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov nižšieho
sekundárneho vzdelávania 5. až 9. ročníka ZŠ s trvalým bydliskom v obci Záhradné určuje
plnoorganizovanú Základnú školu s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice.

Článok IV.
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v spoločnom školskom obvode, ak sa
zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 2 tohto článku.
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo určeného školského obvodu v
ktorom má trvalé bydlisko, a to 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, ale 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.

Článok V.
Rozšírenie spoločného školského obvodu
1. Rozšírenie spoločného školského obvodu o ďalšie obce, ktoré nezriadili školy, alebo školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti boli vyňaté zo siete škôl a školských zariadení je možné po prerokovaní s
riaditeľom školy, podpísaní dohody o začlenení do existujúceho spoločného školského obvodu a po
schválení obecným zastupiteľstvom.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Záhradné dňa 11.12.2019
uznesením číslo 6/12/2019.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

V Záhradnom dňa 12.12.2019

Róbert Tkáč
starosta obce

