OBEC LENARTOV
Lenartov 37, 086 06 Malcov

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Lenartov
č. 5/2011
o školskom obvode základnej školy na území obce Lenartov pre
základnú školu, ktorou zriaďovateľom je obec Lenartov
Obec Lenartov na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 596 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v y d á v a pre územie obce Lenartov toto
všeobecne záväzné nariadenie
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
ktorej je zriaďovateľom.
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 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 školy, oznámi obci,
v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom
školskom obvode.
4. Zákonný zástupca záujem o plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v
určenom školskom obvode, alebo v inom školskom obvode podľa bodu 3 tohto článku uplatní
zápisom do školy, ktorý sa každoročne uskutočňuje v termíne od 15. januára do 15. februára
podľa určenia školou. Termín zápisu do 1.ročníka škola zverejňuje výveskami alebo
informáciou v miestnom rozhlase.
Článok 2
Školský obvod
1. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce.
2. Obec Lenartov je zriaďovateľom jednej základnej školy a týmto všeobecne záväzným
nariadením určuje školský obvod pre základnú školu 1. -4. ročník.
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Článok 3
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lenartove
dňa 14.10.2011 uznesením č. 13/2011.
2. Platnosť nadobudne dňom podpisu starostkou obce a právnu účinnosť 15. dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Lenartove, dňa 14.10.2011

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lenartov: 22.09.2011
VZN vyvesené: 15.10.2011
VZN zvesené: 08.11.2011

Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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