VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Uzovce č. 1/2019

o určení školského obvodu
základnej školy zriadenej obcou
(úplné znenie)

Obecné zastupiteľstvo v Uzovciach, v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 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 a v súlade s § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
o určení školského obvodu Základnej školy v Uzovciach,
spadajúcej do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Uzovce.

§1
Úvodné ustanovenie
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN), v súlade s § 8 zákona č.
596/2003 Z. z., je určenie školského obvodu Základnej školy (ďalej ZŠ ), Uzovce 160, 082 66
Uzovce.
2. Školský obvod územne stanovuje povinnosť plnenia školskej dochádzky žiakmi v
základnej škole (ZŠ), ktorí majú trvalý pobyt v rámci územia určeného týmto VZN.
§2
Školský obvod Základnej školy v Uzovciach
1. Školský obvod ZŠ v Uzovciach, ktorej zriaďovateľom je obec Uzovce a po vzájomnej
dohode s mestom Sabinov, určuje školský obvod takto.
2. Školský obvod pre žiakov 1. až 4. ročníka tvorí územie obce Uzovce, Základná škola,
Uzovce 160, 082 66 Uzovce.
3. Školský obvod pre žiakov 5. až 9. ročníka tvorí územie mesta Sabinov, Základná škola,
Ul. Komenského 13, 083 01 Sabinov.

§3
Všeobecné ustanovenia VZN
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole (ďalej ZŠ) v školskom obvode, v
ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca nevyberie pre svoje dieťa inú ZŠ.
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 základnej školy, do
ktorej bol žiak prijatý. Mesto, ktoré je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej
má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom obvode.
3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (zápis do 1. ročníka).

§4
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky (dodatky) tohto VZN schvaľuje OZ v Uzovciach.
2. Toto VZN bolo schválené OZ v Uzovciach dňa 8.3.2019 uznesením č. 15/2019
a nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia na úradnej tabuli obce Uzovce.

Jaroslav Golodžej
starosta obce
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