VZN obce Horná Súča
ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v obci Horná Súča
č. 2/2004

Návrh VZN vyvesený a zvesený na úradnej tabuli v obci Horná Súča:
Vyvesený dňa:
Zvesený dňa:

29.4.2004
13.5.2004

VZN schválené dňa:
13.5.2004
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči číslo: 3/2004
VZN vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli v obci Horná Súča
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

14.5.2004
31.5.2004

VZN nadobúda účinnosť dňa:

31.5.2004

Návrh dodatku č. 1 vyvesený a zvesený na úradnej tabuli v obci Horná Súča:
Vyvesený dňa:
Zvesený dňa:

1.2.2007
16.2.2007

Dodatok č.1 schválený dňa:
16.2.2007
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči číslo: 10/02/2007
VZN vyhlásené: vyvesením na úradnej tabuli v obci Horná Súča
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:
Plné znenie VZN:

19.2.2007
6.3.2007
6.3.2007

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči podľa §-u6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 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, ktorým sa určuje školský obvod základnej
školy v obci Horná Súča.
Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 2/2004-VZN
Článok I.
Určenie školského obvodu
1) Obec Horná Súča na zháklade §-u 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. ako zriaďovateľ
základnej školy s materskou školou v obci Horná Súča u r č u j e týmto nariadením
školský obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v obci.
2) Školský obvod Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča tvorí
katastrálné územi obce Horná Súča.
3) Žiaci v školskom obvode plnia povinnú školskú dchodázku v Základnej škole
s materskou školou Michala Rešetku v Hornej Súči.
4) Zákonný zástupca žiaka sa môže rozhodnúť aj inak (§ 8 ods. 4 zákona č. 596/2003
Z.z.).
5) 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 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.
Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia.
1) Zmeny a doplnky totho všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo svojím
uznesením číslo 3/2004-OZ dňa 13. mája 2004.
3) Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením číslo 10/02/2007-OZ dňa 16.2.2007 schválilo
dodatok č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

