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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE ZÁHORCE
Č. 1/2018
o určení školského obvodu
Obecné zastupiteľstvo obce Záhorce podľa ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce č. 2/2018
o určení školského obvodu
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je určenie spoločného školského obvodu.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
Školský obvod základnej školy – tvorí ho územie obce alebo jej časť.
Spoločný školský obvod – obec sa môže dohodnúť so susednými obcami na spoločnom
školskom obvode základnej školy.
Plnenie povinnej školskej dochádzky - žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v
základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľ a
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.
Čl. 3
Školský obvod pre obce v spoločnom školskom obvode
Žiaci z obce Záhorce, ktorá podpísala so susednými obcami dohodu o vytvorení spoločného
školského obvodu, budú plniť povinnú školskú dochádzku v školských obvodoch základných
škôl na území susedných obcí.

Čl. 4
Určenie školského obvodu
1. Obec Záhorce podľa § 8 ods. 2 zák. č. 596/2003 Z. z. na základe dohody so susednými
obcami určuje spoločný školský obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov
s trvalým pobytom v obci Záhorce.

2. Školským obvodom pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov podľa odseku 1 je
spoločný školský obvod:
- Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
- Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65
- Základná škola Veľký Krtíš ul. J.A.Komenského Veľký Krtíš
- Základná škola Veľký Krtíš, Nám A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
- Základná škola Veľký Krtíš, ul. Poľná Veľký Krtíš
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorce schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Záhorce na svojom zasadnutí dňa 23.3.2018 pod číslom uznesenia 06-02/2018 a nadobúda
účinnosť dňa 11.4.2018.
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