
O B E C     D R I E N I C A

Obec Drienica na základe § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona  č. 596/2003 Z. z. vydáva  pre územie

Obce Drienica toto

     

všeobecne záväzne nariadenie obce Drienica
o školskom obvode základnej školy

č. 4/2004

Článok  1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzne napĺňa právo občana zapísať dieťa do základnej školy v školskom
obvode, v ktorom má rodič alebo zákonný zástupca trvalé bydlisko. 

2.   Z tohto  práva  však  rodičovi  nevyplýva povinnosť,  aby  dieťa  po  zápise  túto  školu
navštevovalo. Rodič má právo na výber základnej školy, kde bude jeho dieťa plniť povinnú
školskú dochádzku. Prijatie dieťaťa na vybranú základnú školu je podmienené rozhodnutím
riaditeľa tejto školy v závislosti na jej kapacite. Riaditeľ školy je povinný prednostne prijať
dieťa, ktoré má v školskom obvode trvalé bydlisko. 

Článok 2
Školská dochádzka

1. 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.

2.  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. Do základnej školy na území Obce Drienica môže byť prijatý aj žiak, ktorý má na území
obce prihlásené prechodné bydlisko. Povinnú školskú dochádzku plní  v školskom obvode,
v ktorom má prechodné bydlisko. Na prijatie žiaka s prechodným bydliskom na území Obce
Drienica platia v plnom rozsahu ustanovenia tohto VZN. 



Článok  3
Školský obvod

1. Školský obvod Základnej školy v Drienici prvý stupeň  so sídlom Drienica 97 tvorí územie
Obce Drienica.

Článok  4
Spoločný školský obvod

1. Spoločný  školský obvod pre zabezpečenie druhého stupňa povinnej školskej dochádzky  je
Základná škola na Ulici 17. novembra v Sabinove. 

2.  Podmienky o vytvorení spoločného školského obvodu sú zahrnuté v v Dohode o vytvorení
spoločného školského obvodu, ktorá je prílohou tohto VZN. 

3. Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,
je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak plniť
povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému
zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej
dopravy, ak nezabezpečí dopravu inak. 

4. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje odseku 3 článku 4 
aj náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska. 

Článok  5
Záverečné ustanovenia

1. 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
dochádzku.

2.  Toto  všeobecne záväzne  nariadenie  bolo schválené  uznesením obecného zastupiteľstva
v Drienici č. 63  dňa 21.5.2004 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli Obce Drienica. 

Peter   J a v o r s k ý 
    starosta obce 


