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Všeobecne

záväzné

n a r i a d e n i e č. 6/2020

o určení školských obvodov v obci Hrubý Šúr
Obecné zastupitelstvo v Hrubom Šúre na základe ust. § 11 ods. 4 písm. g) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím ust. § 8 ods.1 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
všeiobecnezáväzné nariadenie pre územie obce.
Článok I.
Určenie školských obvodov
1. Obec Hrubý Śúr týmto VZN určuje spoločné školské obvody:
ZŠ a ZŠ s VJM Hrubý Šúr, Hrubý Šúr č. 19, a žiaci obce Kostolná pri Dunaji.
Súčasťou školských obvodov základných škôl v obci je aj obec Kostolná pri Dunaji, ktorá uzatvorila
s Obcou Hrubý Šúr dohodu o spoločnom školskom obvode.
2. Podľa § 8 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 boli dohodou vytvorené spoločné školské
obvody pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov 1.- 4. ročníka základnej školy.
3. Školské obvody pre základné školy sa zriaďujú na území obce od školského roka 2020/2021.

Článok II.
Postup a podmienky povinnej školskej dochádzky žiaka v základnej škole.
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 2.
2. 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 trvalý pobyt, jeho prijatie do základnej
školy v príslušnom školskom obvode.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre dňa
07.09. 2020, uznesením č. OZ-130/2020.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 23.09. 2020
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Hrubom Šúre.
V Hrubom Šúre, dňa 07. 09. 2020

Ing. Adrián Takács
starosta obce

