
N Á V R H 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO   NARIADENIA  

 OBCE Šarišské Jastrabie č. 4/2019 

ktorým sa určuje školský obvod základnej školy s materskou školou Šarišské Jastrabie 

schválené uznesením OZ Obce Šarišské Jastrabie č. ............ zo dňa ................... 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Predmetom tohto nariadenia je určenie školského obvodu Základnej školy s materskou školou 

v Šarišskom Jastrabí, ktorej je zriaďovateľom, pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú 

dochádzku v 1. – 9. ročníku základnej školy. 

 

Čl. 2 

Určenie školského obvodu 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod Základnej školy s materskou školou 

Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 270, 065 48 Šarišské Jastrabie, pre žiakov, ktorí si plnia 

povinnú školskú dochádzku v 1. – 9. ročníku základnej školy, s trvalým bydliskom na území 

obce Šarišské Jastrabie. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce. 

2. Školský obvod Základnej školy s materskou školou Šarišské Jastrabie je zároveň spoločným 

obvodom pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v 5. –  9. ročníku základnej školy, 

s trvalým bydliskom na území obce Kyjov. 

3. Spoločný školský obvod sa určuje na základe dohody uzatvorenej medzi obcou Šarišské 

Jastrabie a obcou Kyjov (Dohoda zo dňa 02. 04. 2004). 

 

Čl. 3 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole  v školskom obvode, v ktorom má trvalé 

bydlisko, ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak. 

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. 



 

 

Čl. 4 

Prechodné ustanovenia 

1. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a jej následného zrušenia, obec určí školský 

obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú 

dochádzku podľa článku 3 tohto VZN. 

2. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy 

plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad v sídle kraja. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 21.11.2019 a zvesený  

dňa  

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Šarišské Jastrabie, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Šarišské 

Jastrabie č. 11/2004 zo dňa 02. 04. 2004. 

3. Toto VZN je schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Šarišské Jastrabie č. ................... zo 

dňa ......................... . 

4. Všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť ................................... .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        PaedDr. Ľubomír Rešetár 

                                                                                                                                 starosta obce 

 


