Všeobecné záväzné nariadenie obce Poniky
o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Štefana
Žáryho, ktorej zriaďovateľom je obec Poniky
č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Poniky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 a § 11 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 20 ods. 3 písmeno a.) zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na

tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť školský obvod pre
základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec Poniky a spoločný školský obvod pre obce, s ktorými má obec
Poniky uzatvorenú dohodu v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§2
Určenie školského obvodu
Na území obce Poniky sa určuje školský obvod základnej školy takto:
Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho v Ponikách tvorí školský obvod pre:
a) Obec Poniky a jej priľahlé časti: Ponická Lehôtka a Ponická Huta
b) Obec Dúbravica
c) Obec Oravce
Sídlo a adresa základnej školy – Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, 976
33 Poniky.

§3
Spoločné ustanovenia
1.
2.

3.
4.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak zákonný zástupca žiaka nerozhodne vybrať pre žiaka inú základnú školu.
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.
V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia
určí obec školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť
povinnú školskú dochádzku.

§4
Záverečné ustanovenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Poniky na
svojom zasadnutí dňa 21.10.2020 uznesením č. 149/2020.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej
tabuli.

Ing. Jana Ondrejková
starosta obce Poniky
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