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Obec Zemplínske Jastrabie  na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 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 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Zemplínske Jastrabie  toto 
všeobecne záväzné nariadenie obce 
  

 
 §1 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky plnenia povinnej školskej 
dochádzky a určuje školské obvody pre žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci 
Zemplínske Jastrabie  

§2 
     Obec Zemplínske Jastrabie  je zriaďovateľom  Základnej školy 1-3. ročník 

malotriedna škola so spojenými ročníkmi. 

     Obec Zemplínske Jastrabie  určuje týmto VZN školský obvod pre malotriednu 

Základnú školu 1.-3. roč. celé územie obce Zemplínske Jastrabie , v zmysle § 8 ods. 

1 zák.č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

Školský obvod je vytvorený pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku od 

prvého po tretí  ročník. 

                                                                   §3 

Obec Zemplínske Jastrabie  určuje  spoločný školský obvod pre žiakov 4.-9. ročníka 

z Obce Zemplínske Jastrabie na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej 

škole Novosad alebo v Základnej škole Cejkov.   

         §4  

1  Podľa § 8 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiak plní povinnú školskú dochádzku 

v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. 

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. Obec, ktorá je zriaďovateľom 

tejto základnej školy, oznámi obci, ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do 

základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

 

3.V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí 

školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť 

povinnú školskú dochádzku. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, 

v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí 

okresný úrad v sídle kraja. 
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4.Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú 

školu, základnú školu s materskou školou, je škola v obci, s ktorou má obec zriadený 

spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná 

z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné 

náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak 

nezabezpečí dopravu žiaka inak. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, 

zabezpečuje náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska. 

§5 
 

  Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskom Jastrabí  na svojom   
zasadnutí dňa 22.09.2017  uznesením č.84/2017 a nadobúda účinnosť pätnástym 
dňom od jeho schválenia t.j. 11.10.2017 . 

Dňom účinnosti tohto všeobecného nariadenia, ktorým sa určuje školský obvod pre 
povinnú školskú dochádzku sa ruší VZN č. 1/2017 zo dňa 05.06.2017.    

 

 

 

 

                 Miroslav Maďar       
                            starosta obce 

 


