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Všeobecne záväzné nariadenie

o určení školských obvodov Základnej školy a Základnej školy s VJM a MŠ s VJM v Hrubom Šúri
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznieslo :
Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje :
a/ určenie školského obvodu pre Základnú školu v Hrubom Šúri
b/ určenie školského obvodu pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Hrubom Šúri
c/ určenie školského obvodu pre Materskú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Hrubom Šúri
Čl. 2
Základné ustanovenia

1/ Žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ a v ZŠ s VJM v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak v zmysle platného zákona.
2/ Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má
trvalé bydlisko, len 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 ZŠ do ktorej bol žiak prijatý.
3/ Obec, ktorá je zriaďovateľom príslušnej základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko,
jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

Čl. 3
Určenie školského obvodu

1/ Obec Hrubý Šúr je zriaďovateľom Základnej školy 1.stupňa, Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským 1. stupňa a Materskej školy s výchovným jazykom maďarským v Hrubom Šúri.
2/ Obec Hrubý Šúr ako zriaďovateľ škôl a MŠ v ods. 1. určuje školský obvod pre 1. stupeň:
celé územie obce Hrubý Šúr pre žiakov 1. stupňa.
3/ Na základe písomnej dohody o spoločnom školskom obvode s mestom Senec /štatutárnym zástupcom
Ing. Karolom Kválom / sa mesto Senec a obec Hrubý Šúr dohodli na spoločnom školskom obvode v zmysle
§8 ods. 1 a 2 zákona SR č. 596/2003 Z. z. takto:
- žiaci 2. stupňa základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským z obce Hrubý Šúr plnia povinnú
školskú dochádzku v spoločnom školskom obvode so Základnou školou Tajovského 1, 903 01 Senec,
s účinnosťou od 01. 09. 2006.
- žiaci 2. stupňa základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským z obce Hrubý Šúr plnia povinnú
školskú dochádzku v spoločnom školskom obvode so Základnou školou s vyučovacím jazykom
maďarským Alberta Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2, 903 01 Senec s účinnosťou
od 01. 09. 2006.

Čl. 4
Ostatné ustanovenia

V zmysle § 8 odst. 6 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe dohody s mestom Senec, Základná škola na ul.
Tajovského a Základná škola s VJM A. M. Szencziho v meste Senec zabezpečia z prostreidkov štátneho
rozpočtu uhradenie cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy a naspäť do miesta bydliska vo výške
ceny hromadnej dopravy, jeho zákonnému zástupcovi, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prejednané a schválené
dňa 3.júna 2006, uznesením Obecného zastupiteľstva číslo ............................................184/2006.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ............................................ 01. 09. 2006.

V Hrubom Šúri

Ing. Ladislav Gujber
starosta obce

