Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 2/2013
o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 19/2013
bod B/3 dňa 31.1.2013.

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci (ďalej len „zastupiteľstvo“) na základe ustanovenia § 6
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 o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Dohody o spoločnom školskom obvode
základnej školy v Podolínci zo dňa 05.03.2004, uzatvorenej medzi Mestom Podolínec a Obcou
Nižné Ružbachy, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec (ďalej len
„mesto“), ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy s materskou školou, Školská 2,
Podolínec (ďalej len „VZN“):

Článok 1

Úvodné ustanovenie
Účelom tohto VZN je určiť školský obvod Základnej školy s materskou školou, Školská 2,
Podolínec, (ďalej len „škola“), ktorej zriaďovateľom je Mesto Podolínec.
Článok 2

Školský obvod
Školský obvod školy tvorí Mesto Podolínec a obec Nižné Ružbachy. Do
školského obvodu patria všetci žiaci z Mesta Podolínec a tí žiaci z obce Nižné Ružbachy,
ktorí získali primárne vzdelanie v Základnej škole s materskou školou Nižné Ružbachy.
2)
Riaditeľ školy môže prijať žiaka, ktorý má trvalé bydlisko v školskom obvode
inej základnej školy len za predpokladu, že sa neprekročí najvyšší počet žiakov v triede
stanovený § 29 ods. 5 a ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok 3

Miesto plnenia povinnej školskej dochádzky
1)
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v tej základnej škole, v ktorej školskom
obvode má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne v zmysle
nasledujúceho odseku.
Zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) môže požiadať riaditeľa základnej školy, do
ktorej chce svoje dieťa prihlásiť, v obvode ktorej však nemá trvalé bydlisko,
o prihlásenie svojho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do tejto základnej školy.
O prijatí takéhoto žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa dieťa (žiak)
hlási. Riaditeľ základnej školy je pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa povinný rešpektovať
kapacitné možnosti školy a ďalšie podmienky určené týmto nariadením alebo
zriaďovateľom.
3)
Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol prijatý žiak uvedený v odseku 2, oznámi
túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé
bydlisko, zriaďovateľovi tejto školy, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol
žiak prijatý (t.j. mestu). Súhlas riaditeľa základnej školy, v ktorej školskom obvode má
žiak (dieťa) trvalé bydlisko, sa nevyžaduje.
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Článok 4

Spoločné a záverečné ustanovenia
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1) Toto VZN bolo vydané na základe zákonného splnomocnenia vyplývajúceho z § 8 ods. 1
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.
2) Zmeny a dodatky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
3) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci dňa 31.1.2013.

4) Toto VZN nadobúda účinnosť 21.2.2013.

Mgr. Iveta Bachledová
primátorka mesta
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