Obec Rozhanovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 8 ods. 1, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §
20 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie obce, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy s materskou školou, SNP
121, Rozhanovce.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rozhanovce
č. 3 /2019
ktorým sa určuje školský obvod základnej školy s materskou školou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rozhanovce

Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1) Toto všeobecne záväzne nariadenie určuje školský obvod Základnej školy s materskou
školou, SNP 121, Rozhanovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rozhanovce.
Čl. II.
ŠKOLSKÝ OBVOD
1) Školský obvod Základnej školy s materskou školou, SNP 121, Rozhanovce tvorí celé
územie Obce Rozhanovce.

Čl. III.
Práva žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku a ich zákonných zástupcov

1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole. Termín zápisu, pred začiatkom školského roka v ktorom
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, určí riaditeľ ZŠ s MŠ Rozhanovce.
2) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie pre svoje dieťa inú základnú školu.
3) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského
obvodu v ktorom má trvalý pobyt, so súhlasom riaditeľa základnej školy do ktorej sa
hlási.

Čl. IV.
Povinnosti riaditeľa základnej školy s materskou školou a jej zriaďovateľa

1) Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Rozhanovce je povinný prednostne prijať
na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov z určeného školského obvodu
v zmysle čl. II a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo inom zariadení na
základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v uvedenom školskom obvode
školy, a to až do výšky kapacitných možnosti danej školy.
2) Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť
v danej škole vyšší ako sú jej kapacitné možnosti v takej situácií sa postupuje podľa
§8 ods. 4. zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3) 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 platného zákona.
4) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa školy do ktorej sa žiak
hlási na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Riaditeľ základnej školy do
ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy
v ktorej školskom obvode má žiak trvalé bydlisko.
5) Riaditeľ základnej školy do 30.júna zašle zoznám detí prijatých na plnenie školskej
dochádzky príslušnej obci, v ktorej majú trvalý pobyt, s uvedením mena a priezviska,
dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu.
6) Ak riaditeľ základnej školy prijme žiaka, ktorý si plnil povinnú školskú dochádzku
v inej škole (prestup), je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia
o prijatí riaditeľovi základnej školy, z ktorej žiak prestupuje. Riaditeľ základnej školy
z ktorej žiak prestupuje, je povinný do piatich pracovných dní od doručenia kópie
rozhodnutia o prijatí, zaslať riaditeľovi základnej školy, v ktorej bude žiak pokračovať
v plnení povinnej školskej dochádzky, fotokópiu dokumentácie žiaka.
7) 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 podľa § 8, odsekov 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z.. 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.
Čl. V.
Zrušovacie ustanovenie
1) Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia končí platnosť VZN č.5/2004,
ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rozhanovce.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1) Pokiaľ nie je vo všeobecnom záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k určení
školského obvodu ZŠ s MŠ, SNP 121, Rozhanovce, sa vzťahujú osobitné predpisy:
a) zákon č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b) zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) hlavný kontrolór obce Rozhanovce
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Rozhanovciach dňa: 27.06.2019 uznesením č. 63/2019.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť: 12.07.2019
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