OBEC VEĽKÉ LEVÁRE
Všeobecne záväzné nariadenie č. 32
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Levároch na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona č. 596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
O ŠKOLSKOM OBVODE ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ÚZEMÍ
OBCE VEĽKÉ LEVÁRE

Základné ustanovenia
Zákon upravuje pôsobnosť , organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obci,
samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy.
Obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje základné školy podľa siete (§15).
Vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy
a školské zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je
zriaďovateľom.
Školský obvod základnej školy
1. Školský obvod základnej školy, ktorá je zriadená obcou tvorí územie obce alebo jej časť.
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko. 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.
3. Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce pre ročníky 1. – 9.
Zároveň je vytvorený školský obvod pre žiakov 5. – 9. ročníkov z obce Malé Leváre.
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenia o školskom obvode základnej školy na území obce
Veľké Leváre bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Veľké Leváre
dňa 30 .6. 2004, č. uznesenia ............. a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
zverejnenia na úradnej tabuli t.j. 15. 7. 2004.
2. VZN o školskom obvode základnej školy na území obce Veľké Leváre je záväzné pre
zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy dňom nadobudnutia jeho účinnosti.
3. Obec Veľké Leváre oznámi verejnosti dátum zápisu do prvého ročníka základnej školy
obvyklým spôsobom (vyhlásením a oznámením na úradnej tabuli) a prostredníctvom
základnej školy v obci, ktorá uskutočňuje zápis do prvého ročníka.
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