VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA STRÁŽSKE
. 44
o zriadení školského obvodu základnej školy
v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Strážske.

Mesto Strážske na základe ustanovení § 6 zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vydáva
pre územie Mesta Strážske

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zriadení školského obvodu základnej školy
v zria ovate skej pôsobnosti Mesta Strážske.

lánok 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ur uje školský obvod základnej školy v
zria ovate skej pôsobnosti Mesta Strážske.
2. Školský obvod základnej školy tvorí územie Mesta Strážske.
3. Školský obvod základnej školy tvorí aj územie susedných obcí Pusté emerné a Staré,
na základe uzatvorených dohôd medzi Mestom Strážske a obcami Staré a Pusté
emerné o spolo nom školskom obvode.
4. Spolo ný školský obvod pre obec Pusté emerné, ktorá nemá základnú školu platí v
plnom rozsahu (ro níky 1 - 9).
5. Spolo ný školský obvod pre obec Staré platí pre ro níky 5 - 9, pre ktoré zabezpe uje
vyu ovací proces základná škola v Strážskom.
6. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne plni povinnú školskú
dochádzku žiaka mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.
lánok 2
Spolo né ustanovenia
1. Žiak môže plni povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riadite a základnej školy,
do ktorej
sa hlási.

2. Riadite základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skuto nos riadite ovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
zria ovate ovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.
3. Obec, ktorá je zria ovate om tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak
trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
4. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec ur í
zmenou všeobecného záväzného nariadenia školský obvod základnej školy, v ktorom
budú žiaci zrušenej základnej školy plni povinnú školskú dochádzku.
lánok 3
Závere né ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schva uje Mestské
zastupite stvo v Strážskom
2. Oznamovacia povinnos riadite a školy pod a lánku 2 ods. 2 vzniká d om nástupu
žiaka do základnej školy.
3. Oznamovacia povinnos zria ovate a pod a lánku 2 ods. 3 vo vz ahu k inej obci
vzniká ku d u nástupu žiaka na príslušnú základnú školu v zria ovate skej pôsobnosti
obce.
4. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú :
a) Komisia rozvoja vzdelávania a kultúry
b) Hlavný kontrolór Mesta Strážske
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie . 44 bolo schválené uznesením Mestského
zastupite stva v Strážskom uznesením . 112/2004 d a 29. 4 2004.
6. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos pätnástym d om po jeho zverejnení
pre celé územie mesta Strážske.

V Strážskom 29.04.2004

Ján Tejgi
primátor mesta
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Mestský úrad, Námestie Alexandra Dub eka 300, 072 22 Strážske
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krajský školský úrad
Komenského 52
040 01 Košice

Strážske 26. 4. 2004

Vec: Zaslanie VZN o zriadení školského obvodu základnej školy v Strážskom

Mesto Strážske Vám zasiela VZN o zriadení školského obvodu Mesta Strážske, ktoré
bude schválené na Mestskom zastupite stve d a 29. 4. 2004

S pozdravom

Ján Tejgi
primátor mesta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

Tel.:056/64 91 431, Fax: 056/64 77 275, E-mail: strazske@slovanet.sk

DOHODA
o zriadení školského obvodu základnej školy v Strážskom pre obec Pusté emerné
uzatvorená medzi ú astníkmi

Mesto Strážske
Adresa: Mestský úrad, Námestie A. Dub eka 300, Strážske
V zastúpení primátorom: Jánom TEJGIM
O: 325 813
a
Obec Pusté emerné
Adresa: Obecný úrad Pusté emerné
V zastúpení: Otom FENINOM
O:

Mesto Strážske a Obec Pusté emerné uzatvárajú Dohodu o zriadení školského obvodu
Základnej školy v Strážskom pre obec Pusté emerné, ro níky 1-9.

Otakar Fenin
starosta obce Pusté emerné

Ján Tejgi
primátor Mesta Strážske

a 13. 4. 2004

DOHODA
o zriadení školského obvodu základnej školy v Strážskom pre obec Staré
uzatvorená medzi ú astníkmi

Mesto Strážske
Adresa: Mestský úrad, Námestie A. Dub eka 300, Strážske
V zastúpení primátorom: Jánom Tejgim
O: 325 813
a
Obec Staré
Adresa: Obecný úrad Staré
V zastúpení: Annou Ihnátovou
O:

Mesto Strážske a obec Staré uzatvárajú Dohodu o zriadení spolo ného Školského obvodu
Základnej školy v Strážskom pre obec Staré, ro níky 5-9.

Anna Ihnátová
starosta obce Staré

Ján Tejgi
primátor Mesta Strážske

a 13. 4. 2004

Mesto Strážske vydáva na základe ustanovení § 6 zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DODATOK

. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ MU NARIADENIU
MESTA STRÁŽSKE .44
O ZRIADENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V ZRIA OVATE SKEJ PÔSOBNOSTI MESTA STRÁŽSKE

Znenie Všeobecne záväzného nariadenia . 44 o zriadení školského obvodu základnej
školy v zria ovate skej pôsobnosti mesta Strážske sa mení a dop a takto:
1. l. 1 ods. 3 sa nahrádza znením:
"Školský obvod Základnej školy tvorí aj územie susedných obcí Pusté emerné, Staré a
Vo a na základe uzatvorených dohôd medzi mestom Strážske a obcami Pusté emerné,
Staré a Vo a o spolo nom školskom obvode."
2. l. 1 ods. 4 sa nahrádza znením:
"Spolo ný školský obvod pre obec Pusté emerné a Vo a, ktoré nemajú Základnú školu
platí v plnom rozsahu (ro níky 1. - 9.)"
Tento dodatok . 1 bol schválený uznesením Mestského zastupite stva . 137/2006 na
zasadnutí Mestského zastupite stva d a 27. 04. 2006.
Tento Dodatok . 1 nadobúda ú innos 01. 07. 2006.

V Strážskom, d a 18. 05. 2006

Ján TEJGI
primátor mesta

