Všeobecne záväzného nariadenie
Mesta Želiezovce
č. 15/2009
ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v Želiezovciach.
Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 zákona č. 596/2003 Zb.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú školské obvody pre základné
školy v Želiezovciach.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1
Úvodné ustanovenie
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je rozdelenie územia obce na školské
obvody základných škôl v záujme zabezpečenia efektívneho výchovno-vzdelávacieho
procesu v Meste Želiezovce.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školské obvody pre jednotlivé základné školy
v meste a obciach, ktoré požiadali Mesto Želiezovce o zaradenie do školského obvodu pre
jednotlivé základné školy. Taktiež upravuje podmienky pre prijatie žiaka podľa miesta
pobytu do základnej školy.
(3) Školský obvod základnej školy je časť územia vymedzená týmto všeobecne záväzným
nariadením na účel uvedený v § 1 ods. 2.

DRUHÁ HLAVA
ŠKOLSKÉ OBVODY A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKA

§2
Určenie školských obvodov
(1) Pre Základnú školu Mierová 67, Želiezovce sú školské obvody určené nasledovne:
a) ročníky 1 až 9: územie Mesta Želiezovce a obce Malé Ludince, Šalov, Sikenica,
Veľké Ludince
b) ročníky 5 až 9: obce : Hronovce, Turá, Kukučínov, Pastovce

(2) Pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Komenského 1,
Želiezovce – Zselíz sú školské obvody určené nasledovne:
a) ročníky 1 až 9: územie Mesta Želiezovce a obce Malé Ludince, Sikenica, Zbrojníky,
Kukučínov
b) ročníky 5 až 9: obce Hronovce, Šalov, Turá

§3
Podmienky prijatia žiaka podľa miesta pobytu
(1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
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.
(3) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý podľa § 3 ods. 2, oznámi túto
skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé
bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý.

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§4
(1) Mesto Želiezovce je oprávnené uzavrieť dohodu o spoločnom školskom obvode s inou
obcou, o čom bude následne informovať riaditeľov základných škôl.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta Želiezovce stráca
účinnosť všeobecne záväzné nariadenie Mesta Želiezovce č. 1/2005, č. 2/2005 a 12/2005.
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