Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 2/2017
ktorým sa určujú školské obvody pre základnú školu obce Horný Bar
a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má obec Horný Bar uzatvorenú dohodu

Obec Horný Bar 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 všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú školské obvody pre
Základnú školu Lászlóa Batthyánya Strattmanna s vyučovacím jazykom maďarským – Batthyányi
Strattmann László Magyar Tannyelvü Alapiskola a spoločné školské obvody pre obce, s
ktorými má obec Horný Bar uzatvorenú dohodu.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školské obvody pre základnú školu, ktorej
zriaďovateľom je obec Horný Bar a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má obec
Horný Bar 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.
Čl. 2
Školské obvody pre základnú školu v obci Horný Bar
1) Obec Horný Bar je zriaďovateľom jednej základnej školy:
– Základná škola Lászlóa Batthyánya Strattmanna s vyučovacím jazykom maďarským –
Batthyányi Strattmann László Magyar Tannyelvü Alapiskola

Čl.3
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 uzatvorila obec
Horný Bar dohodu o spoločnom školskom obvode so susednými obcami.

1) Do spoločného školského obvodu Základnej školy Lászlóa Batthyánya Strattmanna
s vyučovacím jazykom maďarským – Batthyányi Strattmann László Magyar Tannyelvü
Alapiskola patria žiaci s povinnou školskou dochádzkou z nasledovných obcí:
- Trstená na Ostrove / 1-9 ročník /
- Jurová / 1-9 ročník /
- Baka / 1-9 ročník /
- Rohovce časť obce Štrkovec László majer / 1-9 ročník /.

2) Nakoľko obec nie je zriaďovateľom základnej školy s vyučovacím jazykom
slovenským, obec Horný Bar uzatvorila dohodu s mestom Gabčíkovo o spoločnom
školskom obvode Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským Komenského č. 1082/3
Gabčíkovo pre žiakov obce Horný Bar a v časti obce Šuľany pre ročník 1-9.
čl. 4
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.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1) Ruší sa VZN č . 1/2004 o určení školských obvodov v obci Horný Bar.
2) Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Horný Bar dňa: 29.11.2017
3) Schválené uznesením 48/2017
4) VZN vyvesené po schválení na úradnej tabuli v obci Horný Bar dňa: 15.12.2017
5) VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2018

Štefan Bodó
Starosta obce

