Obec Fričovce podľa § 6 ods.1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov u s t a n o v u j e

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIE
č.2/2019 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy,
ktorej zriaďovateľom je Obec Fričovce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 20.8.2019
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 20.8.2019
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 20.8.2019
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 31.8.2019
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obec Fričovce, 082 37 Fričovce č. 34
- ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Fričovciach
- elektronicky na e-mailovú adresu: fricovce@stonline.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: ...............................
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: ...............................
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: ...............................
Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa: ...............................
VZN nadobúda účinnosť dňom ...............................
Návrh VZN zverejnený : ........2019
Návrh VZN zvesený: ........2019
Lehota na pripomienkovanie: do ........2019
Predložené na zasadnutie OZ dňa ........2019
Pripomienky boli vyhodnotené dňa: neboli podané žiadne pripomienky
VZN zverejnené: ........2019
VZN platné od: ........2019
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Článok 1
Vymedzenie pojmov
Školský obvod tvorí územie obce alebo jej časť, kde má škola sídlo.
Spoločný školský obvod tvorí územie susednej obce alebo jej časť na základe dohody dvoch
obcí.
Článok 2
Úvodné ustanovenia
1.
Účelom tohto VZN je rozšíriť doterajší školský obvod Základnej školy, ktorej
zriaďovateľom je Obec Fričovce v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie povinnej
školskej dochádzky žiakov základnej školy.
2.
Obec Fričovce je zriaďovateľom Základnej školy vo Fričovciach, Fričovce č. 21.
3.
Školský obvod tvorený Základnou školou vo Fričovciach a Základnou školou
v Širokom sa rozširuje o Základnú školu v Lipovciach.
Článok 3
Spoločný školský obvod základnej školy zriadenej obcou
1.
V zmysle § 8 ods. 1 a ods. 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
Fričovce dohodu s Obcou Lipovce o spoločnom školskom obvode.
2.
Spoločným školským obvodom pre plnenie školskej dochádzky pre tieto obce určuje
základnú školu vo Fričovciach, 082 37 Fričovce 21 a základnú školu v Lipovciach,
082 36 Lipovce 125, pre žiakov s trvalým pobytom v obci Fričovce, takto:
Fričovce - žiaci 1.- 4. ročníka
Lipovce - žiaci 5.- 9. ročníka
Článok 4
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v spoločnom školskom
obvode, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 2 tohto článku.
2.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo určeného
školského obvodu v ktorom má trvalé bydlisko, a to 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, ale aj
zriaďovateľovi základnej školy do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto
základnej školy oznámi obci v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy
v príslušnom školskom obvode.
Článok 5
Rozšírenie spoločného školského obvodu
1.
Rozšírenie spoločného školského obvodu o ďalšie obce, ktoré nezriadili školy,
alebo školy v zriaďovateľskej pôsobnosti boli vyňaté zo siete škôl a školských zariadení je
možné po prerokovaní s riaditeľom školy, podpísaní dohody o začlenení do existujúceho
spoločného školského obvodu a po schválení obecným zastupiteľstvom.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Fričovce dňa
........2019 uznesením číslo .........2019.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ........2019.
Vo Fričovciach dňa..........2019

PhDr. Ján Mikula MBA
Starosta obce
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