O B E C OSTROVANY
Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60
________________________________________________________
Sp. zn.: ObU445/2016

V Ostrovanoch 30.12.2016
VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
OBCE OSTROVANY
č. 3/2016

o určení školského obvodu Základnej školy v Ostrovanoch
Návrh VZN:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 1.12.2016,
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa 1.12.2016.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane) 15.12.2016.
Doručené pripomienky (počet) :
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa .............. pod č. ............ .
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Ostrovany dňa ...................
VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 11 a § 8
zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Ostrovany toto
Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 3/2016
o určení školského obvodu Základnej školy v Ostrovanoch

Účel
§1
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Ostrovany je v súlade s § 8, zákona NR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vymedziť školský obvod
základnej školy v obci.
Školský obvod základnej školy
§2
1. Školským obvodom Základnej školy Ostrovany súp. č. 250, organizácie bez právnej
subjektivity, je celé katastrálne územie obce Ostrovany, pre žiakov ročníkov 1.- 9. do
naplnenia kapacity školy.
3. Žiak s trvalým bydliskom, z ktorejkoľvek časti územia obce Ostrovany plní povinnú
školskú dochádzku v školskom obvode Základnej školy Ostrovany súp. č. 250, ak sa zákonný
zástupca žiaka nerozhodne podľa § 8, ods. 4 zák. NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve.
4. 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, v ktorej má žiak trvalé
bydlisko jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
5. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia Obec Ostrovany 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, odbor školstva
Prešov.

Záverečné ustanovenie
§3
1. Ak nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR číslo 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2. Toto VZN bolo schválené OZ v Ostrovanoch 15.12.2016, uznesením č. ....../2016
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2017

V Ostrovanoch 15.12.2016
Ing. Cyril Revák, v.r.
starosta obce

