Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 4/2011
ktorým sa určujú spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má
mesto Šahy uzatvorenú dohodu.
Obec Vyškovce nad Ipľom v súlade s ustanovením zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a

doplnkov, zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR
SR č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení

neskorších predpisov
Vydáva
toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú
spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto Šahy uzatvorenú
dohodu.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje spoločné školské
obvody pre obce, s ktorými má mesto uzatvorenú dohodu v súlade s § 8
ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§2

Spoločné školské obvody
V zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení
niektorých zákonov uzatvorilo mesto Šahy dohodu o spoločnom
školskom obvode so susednými obcami.
1) Do spoločného školského obvodu Základnej školy Janka Kráľa,
Mládežnícka 24, Šahy a Základnej školy, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy
patria žiaci z nasledovných obcí: Sečianky, Kleňany, Veľká Ves nad
Ipľom, Ipeľské Predmostie, Slatina, Horné Semerovce (ročníky 5-9),
Kubáňovo, Veľké Turovce, Dolné Semerovce, Tupá, Hokovce,
Hrkovce, Sazdice, Vyškovce nad Ipľom, Ipeľský Sokolec (ročníky 59), Pastovce, Bielovce, Lontov, Horné Turovce.
2) Do spoločného školského obvodu Základnej školy Lajosa
Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským, Mládežnícka 24,
Šahy – Ipolyság patria žiaci z nasledovných obcí: Vyškovce nad
Ipľom (ročníky 5-9), Dolné Semerovce (ročníky 5-9), Pastovce
(ročníky 5-9), Tupá, Hokovce, Horné Semerovce, Hrkovce, Horné
Turovce, Kleňany, Demandice, Veľké Turovce, Slatina (ročníky 5-9),
Ipeľské Predmostie, Sazdice.
§3
Spoločné ustanovenie
1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka
nerozhodne podľa odseku 2.

2) 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 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
Záverečné ustanovenie

1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje spoločné školské

obvody pre obce, s ktorými má mesto Šahy uzatvorenú dohodu, bolo
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Vyškovce nad Ipľom č.
4/2011 zo dňa 22.07.2011 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. 9. augusta 2011.

Gyurkovics Jozef
starosta obce

