Obec Horné Semerovce na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1992 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 ods. 3
písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce Horné Semerovce toto

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 5/2011

ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Horné Semerovce, spoločný školský obvod pre obec (obce) s ktorou
(ktorými) má obec Horné Semerovce uzatvorenú dohodu
a školský obvod pre žiakov, pre ktorých obec nezriadila plno organizovanú ZŠ

Čl. I
Určenie školských obvodov
1.) Obec Horné Semerovce je zriaďovateľom Základnej školy Horné Semerovce 71
2.) Školský obvod základnej školy tvorí:
Celé územie obce Horné Semerovce

Čl. II
Spoločné školské obvody
1.) V zmysle § 8 odst.1 a odst.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 Horné Semerovce dohodu o spoločnom školskom obvode so susednými obcami.
2.) Do spoločného školského obvodu Základnej školy Horné Semerovce 71
patria žiaci z nasledovných obcí : Hokovce ( ročníky 1.- 4.)

Čl. III.
Školské obvody pre žiakov, pre ktorých obec nezriadila plno organizovanú ZŠ
1.) Žiaci vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky (5. - 9. ročníka) , pre ktorých obec
Horné Semerovce nezriadila ZŠ, na základe uzatvorenej dohody medzi obcami o
spoločnom školskom obvode môžu navštevovať:
Základnú školu Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy
Základnu školu, ul. E. B. Lukáča 6, Šahy
2.) Žiaci vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky ( 1.-9. ročníka ) s VJM pre
ktorých obec Horné Semerovce nezriadila základnú školu, na základe uzatvorenej
dohody medzi obcami o spoločnom školskom obvode môžu navštevovať :
Základnu školu Lajosa Pongrácza s VJM-Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24,
Šahy- Ipolyság

Čl. IV
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.V
Záverečné ustanovenie

1.) Toto VZN bolo schválené uznesením OZ v Horných Semerovciach č. 44/2011 zo dňa
29. 06. 2011.

V Horných Semerovciach dňa 30. 06. 2011

Mgr. Tomáš Pásztor
starosta obce v. r.

