Obec CHOČA 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 CHOČA toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č.1 / 2011 obce CHOČA,
ktorým sa určuje školský obvod pre ţiakov, pre ktorých obec
nezriadila základnú školu.
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod pre ţiakov vo veku
povinnej školskej dochádzky obce CHOČA, ktorá nezriadila základnú školu.
2. Ţiaci vo veku povinnej školskej dochádzky budú navštevovať Základnú školu
v obci Tesárske Mlyňany na základe uzatvorenej dohody medzi obcami
CHOČA a TESÁRSKE MLYŇANY o spoločnom školskom obvode.
3. Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca ţiaka nerozhodne plniť
povinnú školskú dochádzku ţiaka mimo školského obvodu, v ktorom má
trvalé bydlisko.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Čl.II.
Spoločné ustanovenia
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná v termíne od
15. januára do 15. februára.
Miesto zápisu je Základná škola Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch.
Čas zápisu je podľa určenia riaditeľa ( ky) základnej školy.
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
2. Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie
inú základnú školu.
3. Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo
školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, len so súhlasom riaditeľa
základnej školy, do ktorej sa hlási na základe písomnej ţiadosti zákonného
zástupcu.
4. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý, oznámi túto skutočnosť
riaditeľovi základnej školy v školskom obvode ( spádovej školy), v ktorom má
ţiak trvalé bydlisko, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ
spádovej školy v lehote do 15. apríla zašle zoznam všetkých detí, ktoré boli
zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, podľa trvalého
bydliska ţiaka.
5. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý, oznámi túto skutočnosť
riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má ţiak trvalé
bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý.
6. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má
ţiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode.
7. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec
určí zmenou všeobecného záväzného nariadenia školský obvod základnej
školy, v ktorom budú ţiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú
dochádzku.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v CHOČI.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa Obecné zastupiteľstvo obce
Choča uznieslo dňa 15.12.2011, uznesenie č.7/2011.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 – tym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce Choča.

Alena Záhoreczová
starostka obce
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