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OBEC SULÍN

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2015, ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Sulín č. 44 zo dňa 4.10.2015.
Obecné zastupiteľstvo v S u l í n e v zmysle zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľuje

ŠKOLSKÝ OBVOD ZÁKLADNEJ ŠKOLY
v Malom Lipníku a Plavnici

Čl. I.
Definovanie pojmu školský obvod základnej školy
1. Školský obvod základnej školy pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia je územie
obce, v ktorej žiak s trvalým pobytom v obci Sulín plní si povinnú školskú dochádzku.
2. Školský obvod základnej školy sa tvorí na základe dohody s Obcou Malý Lipník a s Obcou
Plavnica a to pre žiakov I. stupňa,

ročníkov 1. – 4., ktorí si plnia povinnú školskú

dochádzku v Základnej škole s materskou školou v Malom Lipníku a školský obvod
základnej školy pre žiakov II. stupňa, ročníkov 5. – 9., ktorí si plnia povinnú školskú
dochádzku v Základnej škole s materskou školou v Plavnici.
Čl. II.
1. Žiak majúci trvalý pobyt v obci, ktorá je súčasťou školského obvodu základnej školy v obci
Sulín, môže navštevovať základnú školu mimo školského obvodu iba so súhlasom riaditeľa
základnej školy, do ktorej sa hlási .
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2. Pri zmene školského obvodu žiaka je povinnosťou riaditeľa školy a obce samotnej
informovať o tejto skutočnosti príslušného riaditeľa základnej školy a obce, do ktorého
školského obvodu školy patrí .
Čl. III.
1. Základná škola, v ktorej je zriadený spoločný školský obvod základnej školy, uhrádza
z prostriedkov štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu
žiaka z obce Sulín do Základnej školy s materskou školou Malý Lipník pre žiakov I. stupňa
a do Základnej školy s materskou školou v Plavnici pre žiakov II. stupňa, cestovné
náklady na dopravu žiaka vo výške ceny hromadnej dopravy.
2. Obec Sulín, ktorá má s Obcou Malý Lipník a s Obcou Plavnica zriadený spoločný školský
obvod a kde žiak z obce Sulín plní si základnú školskú dochádzku, zabezpečuje tiež úhradu
nákladov na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska .
Čl. IV.
1. V prípade vypadnutia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, určí Obec Sulín
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci základnej školy plniť povinnú školskú
dochádzku.
2. V sporných veciach určí školský obvod, v ktorom budú žiaci zrušenej školy plniť povinnú
školskú dochádzku, krajský školský úrad .
3. Prijatím tohto VZN stráca platnosť VZN , ktorým sa určuje školský obvod základnej školy
v obci Sulín, schválený uznesením č. 12 z 2.5.2004.
4. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.9.2015.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 19.10.2015.

Štefan Romaňák
starosta obce

