Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kopčany č. 1/2004, ktorým sa
určuje školský obvod pre základnú školu na území obce.
Čl. 1
Určenie školských obvodov
V zmysle § 8 ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje Obec Kopčany školský obvod pre
Základnú školu Kopčany na území obce.
Rozhodujúcim kritériom pre určenie školského obvodu je trvalé bydlisko rodiča alebo
zákonného zástupcu dieťaťa.
Čl. 2
Plnenie povinnej školskej dochádzky
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko. O prijatí žiaka do školy vydá riaditeľ školy rozhodnutie podľa osobitného
predpisu.
Povinnú školskú dochádzku môže žiak plniť v základnej škole mimo určeného
obvodu so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. V takomto prípade riaditeľ
školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy
v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako i zriaďovateľovi svojej školy.
Obec, ktorá je zriaďovateľom prijímajúcej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé
bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom obvode.
Riaditeľ školy zohľadňuje pri rozhodovaní o prijatí žiakov z iného obvodu aj
dôsledky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prideľovanie
rozpočtových prostriedkov pre školu.
V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a jej následného zrušenia sa
postupuje podľa § 4 os. 13 zákona SNR č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Čl. 3
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Kopčany dňa
15. 4. 2004 uznesením číslo 127/2004.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od jeho zverejnenia na
úradnej tabuli Obecného úradu Kopčany.
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