Obecné zastupiteľstvo v Obciach na základe § 4 ods. 3 písm. o) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím § 8 ods. 1 až 3 zákona
č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vydáva
pre územie obce Obyce toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OBYCE
o zriadení školského obvodu základnej školy
č. 1/2004
Článok 1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1. Toto nariadenie ustanovuje podmienky zriadenia školského obvodu základnej školy.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku
v základnej škole.
Článok 2
Školský obvod
Obec Obyce určuje školský obvod pre povinnú školskú dochádzku v Základnej škole Obyce,
ul. Školská č. 289 pre ročníky 1 – 9 katastrálne územie obce Obyce.
Článok 3
Povinnosti
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko. V zmysle ústavných práv môže túto povinnosť plniť v základnej škole
mimo obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do
ktorej sa hlási.
2. Riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý mimo školského obvodu, oznámi túto skutočnosť
riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom školy,
oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy
v príslušnom obvode.

Článok 4
Povinnosť obce
Ak obec zruší základnú školu, po jej vyradení zo siete škôl a školských zariadení, musí určiť
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú
školskú dochádzku.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce o zriadení školského obvodu základnej školy
č. 1/2004 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Obyciach dňa 30. 1. 2004.
Nadobúda účinnosť 15-tym dňom po zverejnení na úradnej tabuli a platí na celom území obce
Obyce.
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