OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE
na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších doplnkov a zmien a v zmysle § 8 zákona číslo 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vysoká pri Morave
číslo 2/2004
o školskom obvode základnej školy na území obce Vysoká pri
Morave
§1
Základné ustanovenia
1/ Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
žiak trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo
školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej sa
hlási, ak to kapacita tejto školy dovoľuje. 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 školy, do ktorej bol žiak prijatý. Mesto, alebo obec,
ktoré sú zriaďovateľom školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom obvode.
2/ Počet tried prvého ročníka pre základnú školu určí starosta obce po zápise do prvého
ročníka, podľa počtu zapísaných detí.

§2
Školský obvod
1/ Školský obvod základnej školy zriadenej obcou je jeden a tvorí ho celé územie obce
Vysoká pri Morave.
2/ Obec vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na základnej škole,
ktorej je zriaďovateľom.

§3
Záverečné ustanovenie
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie o školskom obvode základnej školy na území obce
Vysoká pri Morave bolo chválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 73/2004
dňa 18.11.2004 a nadobúda účinnosť 15 – tým dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce.
2/ Obec Vysoká pri Morave oznámi verejnosti dátum zápisu do prvého ročníka základnej
školy obvyklým spôsobom / oznamom na verejnej tabuli a vyhlásením v miestnom rozhlase/.
Ivan K l a s
starosta obce

