Obec Hažlín , Hlavná 200,086 14 Hažlín

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 6/2017
o určení školských obvodov
Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce Hažlín dňa : 23.11.2017.
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce Hažlín dňa: 23.11.2017.
- zverejnený na internetovej adrese obce Hažlín dňa : 23.11.2017..
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 07.12.2017..
Doručené pripomienky (počet): ..............
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ...............

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... ....

Ing. František Olah
starosta obce

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hažlíne dňa ................ pod č. : .............
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Hažlín dňa : ....................................
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Hažlín: od ................. do ..................
VZN zvesené z úradnej tabule obce Hažlín dňa : .....................................
Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín na základe ustanovenia§ 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien v nadväznosti na ustanovenia
§ 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2017

o určení školských obvodov
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia v súlade s § 8, zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je určenie školského obvodu pre
plnenie povinnej školskej dochádzky detí, ktorí majú trvalý pobyt v obci Hažlín.
2. Obec Hažlín je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Hažlín, Majerová 30,
086 14 Hažlín.

Čl. II.
Školský obvod
1. Školský obvod základnej školy, ktorú zriadila obce, tvorí územie obce Hažlín.
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode v
ktorom má trvalé bydlisko, ak zákonný zástupca nerozhodne podľa ods.3.
3. 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 trvalé bydlisko jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom školskom obvode.

Čl. III
Určenie školského obvodu
1. Obec Hažlín z dôvodu zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí
majú trvalý pobyt v obci Hažlín určuje školský obvod pre žiakov 1. - 4. ročníka územie
obce Hažlín, Základná škola s materskou školou, Majerová 30, Hažlín.
Čl. IV
Spoločný školský obvod
1. V zmysle § 8, ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve sa obec Hažlín dohodla na zriadení spoločného školského obvodu s mestom
Bardejov.

2. Dohodou medzi obcou Hažlín a mestom Bardejov sa určuje školský obvod pre žiakov 5. 9. ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky. V zmysle ustanovení VZN
Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov, školským obvodom pre obec
Hažlín, pre žiakov 5. – 9. ročníka bude Mesto Bardejov, ZŠ B. Krpelca, ul. T. Ševčenku,
Bardejov.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Hažlín Uznesením ......................
na ...........................zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hažlíne, dňa ................................
3. Toto VZN nadobudlo platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť
dňom ..........................
4. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2012 o určení školského obvodu na Základnej školy
s materskou školou Hažlín.

V Hažlíne dňa 23.11.2017

Ing. František Olah
starosta obce

