Obec Pavlovce nad Uhom na základe ustanovení § 6 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a§
8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v y d á v a pre územie Obce Pavlovce nad Uhom toto

Všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy s materskou školou
v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Pavlovce nad Uhom.

§ 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod
Základnej školy s materskou školou /dalej len základnej školy/
v zriadovacej pôsobnosti Obce Pavlovce nad Uhom.
2. Školský obvod základnej školy tvorí územie Obce Pavlovce nad
Uhom.
3. Školský obvod základnej školy tvorí aj územie susednej obce:
a/ Vysoká nad Uhom - pre ročníky 5 až 9,
b/ Bajany, ktorá nemá zriadenú základnú školu /len elokované
triedy ZŠ Pavlovce nad Uhom/,
na základe uzatvorenej dohody medzi obcami o spoločnom školskom
obvode.
4.

Ziak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v
školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný
zástupca žiaka nerozhodne plniť povinnú školskú dochádzku žiaka
mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

§ 2
Spoločné ustanovenia
1. Ziak 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.
2. 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 zriadovateľovi
základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.
3. Obec, ktorá je zriadovateľom tejto základnej školy, oznámi
obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom školskom obvode.
4. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného
zrušenia, obec určí zmenou všeobecne záväzného nariadenia
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

- 2 § 3
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom.
2. Oznamovacia povinnosť riaditeľa základnej školy podľa § 2 ods.
2 vzniká dnom nástupu žiaka do základnej školy.
3. Oznamovacia povinnosť zriadovateľa podľa § 2 ods. 3 vo vzťahu k
inej obci vzniká ku dnu nástupu žiaka na príslušnú základnú
školu v zriadovateľskej pôsobnosti obce.
4. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia
vykonávajú:
a/ Komisia školstva a kultúry, mládeže a športu, sociálnych
vecí, riešenie romskych otázok pri OcZ Pavlovce nad Uhom,
b/ Hlavný kontrolor Obce Pavlovce nad Uhom.
5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa Obecné zastupiteľstvo
v Pavlovciach nad Uhom uznieslo dna 30.4.2004.
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dnom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

Ing. Jozef Kočan, v.r.
starosta obce

D O H O D A
v zmysle § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov u z a t v o r e n á dna 3.3.2004 medzi:

Obce Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom a Bajany uzatvorili v
zmysle § 8 ods.2 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov d o h o d u o vytvorení spoločného školského
obvodu Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom:

Obec Pavlovce nad Uhom:
Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Obec Vysoká nad Uhom:
Ján Hrešan
starosta obce

Obec Bajany:
František Kontra
starosta obce

V Pavlovciach nad Uhom, 3.3.2004
Prílohy: - Výpisy z uznesení OcZ

