
Obec Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie

  O určení školského obvodu pre Základnú školu v Myjave 

Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením  § 6 a11 zákona NR SR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a § 8 ods. 2 zákona č. 
596/2003Zb.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  v znení  neskorších 
predpisov  na   zasadnutí  dňa  16.  4.  2004  uznesením  č.  32/2004  schválilo  toto 
všeobecne záväzné nariadenie.

§1
Určenie školských obvodov

Nakoľko v obci sa nenachádza základná škola, školský obvod základnej školy pre 1. 
až 9. ročník bude mesto Myjava.

§2
Dohoda o spoločnom školskom obvode

Obec  Polianka  v súlade  s právnymi  predpismi  (1)  uzatvára  dohodu  o školskom 
obvode s mestom Myjava ako zriaďovateľom základnej školy.

§ 3
Plnenie povinnej školskej dochádzky

1, Žiak plní povinnú školskú dochádzku v ročníkoch 1.- 9. v základnej škole   
    v školskom obvode v ktorom nemá trvalé bydlisko. 
    O prijatí žiaka do školy vydá riaditeľ školy rozhodnutie podľa osobitného predpisu.
2, Povinnú školskú dochádzku môže žiak plniť v základnej škole mimo určeného  
    školského obvodu so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási,  
    vydaného formou rozhodnutia. 
3, Rozhodujúcim kritériom pre určenie školského obvodu je trvalé bydlisko žiaka.
4, V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia sa postupuje 
    v súlade s právnymi predpismi (2)

§ 4
Prechodné ustanovenie

Rozhodnutia o prijatí žiakov do základných škôl v Myjave sa nevzťahujú na žiakov 
z obce Polianka, ktorí navštevujú základnú školu v inom školskom obvode.



§5
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 2.5.2004
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 17.4.2004

V Polianke dňa 16. 4. 2004

                                                                                              Ján D o d r v
starosta obce

Poznámky:

1) §8 ods. 1,2 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov.

2) §  4  ods.  13  zákona  č.  542/1990  Zb.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov.

3) Zák.č. 2/2004 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení pre zabezpečenie prevádzkových nákladov školy.    


