OBEC LOZORNO

v súlade s ustanovením * 6 ods.8 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LOZORNO č.6/2019
O URČENĺ ŠKOLSKÉHO OBVODU ASPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY V
ZRIAĎOVATELSKEJ PÓSOBNOSTI OBCE LOZORNO

Nariadenie vyvesené na úradnej tabuli:
28.06.2019

Nariadenie zverejnené na webovom sídle obce Lozorno www.Iozorno.sk dňa:
28.06.2019

Nariadenie zvesené z úradnej tabule dňa:
2019

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

Č. 6/2019

O URČENĺ ŠKOLSKÉHO OBVODU A SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V ZRIAĎOVATELSKEJ PÓSOBNOSTI OBCE LOZORNO

Obecné zastupiteľstvo obce Lozorno podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podYa
5 4 ods.1 a ods.3 písm. h) a 56 ods.1. Zákon SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa
5 8 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie

článok 1.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť pre Základnú školu v Lozorne
so sídlom 90055 Lozorno, Staničná 631 (ďalej len „Zš Lozorncť‘), ktorej zriaďovateľom je obec Lozorno
a)

školský obvod a

b)
spoločný školský obvod s obcou, s ktorou má obec Lozorno uzatvorenú dohodu v súlade s 5 8
ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

článok 2.
Školským obvodom ZŠ Lozorno pre prvý stupeň (ročníky 1-4) a druhý stupeň ( ročníky 5-9) je územie
obce Lozorno.

článok 3.
1. V zmysle 58 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila obec Lozorno dohodu o spoločnom školskom
obvode pre druhý stupeň ZŠ ( ročníky 5-9)s obcou Jablonové.
2. Spoločný školský obvod pre druhý stupeň ZŠ ( ročníky 5-9) tvorí územie obce Lozorno spoločne s
územím obce iablonové.

člénok 4.
1. Žiak s trvalým bydliskom v určenom školskom obvode a pre druhý stupeň Zš s trvalým bydliskom v
spoločnom školskom obvode plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ Lozorno.
2. Žiak podľa ods.1. móže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu
a spoločného školského obvodu určeného v zmysle ods.1 len so súhlasom riaditeľa základnej školy,
do ktorej sa hlási. Riaditeľ zŠ Lozorno, do ktorej hol takýto žiak prijatý, je povinný oznámiť túto
skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko ako aj obci
.

Lozorno. Obec Lozorno je povinná oznámiť obci, s ktorou netvorí spoločný školský obvod, v ktorej má
žiak trvalý pobyt, jeho prijatie do zš Lozorno.
3. RiaditeľZš Lozorno je povinný prednostne prijímať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
ktorí majú trvalé bydlisko v obci Lozorno a pre druhý stupeň za rovnakých podmienok tiež žiakov, ktorí
majú trvalé bydlisko v obci Jablonové.

článok 5.
1. Toto VZN prijalo Obecné zastupiterstvo obce Lozorno dňa 26.06.2019 uznesením Č. 54/2019.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019 a platí do 31.08.2020, ktorým dňom toto VZN
stráca účinnosť.
3. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN Č. 7/2004 o určení školského obvodu
základnej školy zriadenej obcou.

Mgr. Luboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

