VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SEREĎ
Č. 2 / 2003
O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V MESTE SEREĎ

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle §§ 6 a 11 odst. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 odst. 11 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne
záväzného nariadenia:
§1
Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia je určenie školských obvodov základných škôl na území mesta Sereď (ďalej len
mesto).
§2
Určenie školských obvodov
1.
2.
3.

Školský obvod základnej školy zriadenej mestom tvorí určené územie mesta, z ktorého žiaci
navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Školský obvod základnej školy tvorí príslušná časť mesta určená podľa ulíc, priradených školskému
obvodu z ohľadom na demografický vývoj obyvateľstva mesta, populácie školského veku a kapacitu
jednotlivých základných škôl.
Súčasťou tohto nariadenia je zoznam školských obvodov základných škôl určených na území mesta,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
§3
Spoločné ustanovenia

1.
2.
3.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole školského obvodu, v ktorom má trvalé
bydlisko.
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 podľa bodu 2., oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do
ktorej bol žiak prijatý.
§4

Do základnej školy na území mesta Sereď môže byť prijatý aj žiak, ktorý má na území mesta prihlásené
prechodné bydlisko. Povinnú školskú dochádzku plní v školskom obvode, v ktorom má prechodné bydlisko. Na
prijatie žiaka s prechodným bydliskom na území mesta platia v plnom rozsahu ustanovenia §§ 2 a 3 tohto
VZN, s prihliadnutím na kapacitu školy a prednostné uspokojenie záujmu žiakov s trvalým bydliskom na území
mesta.
§5
Mesto Sereď, ktoré je zriaďovateľom základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie
do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
§6
V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia mesto určí
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.
§7
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď bolo schválené uznesením MsZ v Seredi
č.134/2003 zo dňa 04.11.2003a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
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