
 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

VEĽKÉ DVORNÍKY Č. 03/2015 

O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV ZÁKLADNÝCH 

ŠKÔL PRE ŽIAKOV OBCE VEĽKÉ DVORNÍKY 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Dvorníkoch schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké 

Dvorníky č. 03/2015 ktorým sa určujú školské obvody základných škôl pre žiakov obce Veľké 

Dvorníky. 
  

 

 

 

 

 

Spracoval: Zuzana Fülöpiová  
Predkladá: PhDr. Ján Ürögi 

starosta obce Veľké Dvorníky 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Veľké Dvorníky v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 2  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 8 ods. zákona 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zmysle § 20 ods. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

týmto všeobecne záväzným nariadením určuje školské obvody základných škôl pre žiakov obce Veľké 

Dvorníky. 

 

 



Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto VZN podľa § 8 zákona 569/2003 Z. z. je určiť školské obvody základných škôl 

pre žiakov obce Veľké Dvorníky v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie povinnej 

školskej dochádzky. 

 

Čl. II 

Určenie školských obvodov 

 

 

             Obec určuje zákonnému zástupcovi dieťaťa – žiaka s trvalým pobytom vo Veľkých 

Dvorníkoch vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky na jej riadne plnenie: 

1. ZŠ s VJM  1. – 4. ročník Malé Dvorníky 

2. ZŠ s VJM  5. – 9. ročník na území mesta Dunajská Streda 

3. ZŠ  1. – 9. ročník na území mesta Dunajská Streda 

 

 

ČL. III. 

Práva žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku a ich zákonných zástupcov 

 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole  v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt (ďalej len „ spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú 

základnú školu. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole. 

3. Zákonný zástupca môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu ako je spádová škola 

( mimo školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalé bydlisko). 

4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo spádovej školy so 

súhlasom riaditeľ základnej školy, do ktorej sa hlási. 

5. Zákonný zástupca  dieťaťa, ktoré plní  povinnú školskú dochádzku mimo spádovej školy  

( mimo školského obvodu základnej školy, v ktorej má trvalé bydlisko), nemá nárok na úhradu 

nákladov na dopravu žiaka do školy a späť do miesta trvalého bydliska. 

 

ČL. IV. 

Povinnosti riaditeľa základnej školy a obce ako zriaďovateľa školy 

 

1. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky 

žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky 

maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. 

2. Ak riaditeľ školy príjme žiaka, ktorý nepatrí do jeho školského obvodu ( podľa čl.3 ods. 4 

tohto VZN), oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom 

má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. 

3. Obec - mesto ako zriaďovateľ základnej školy, ktorá prijala žiaka mimo svojho školského 

obvodu ( podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN), oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho 

prijatie do základnej školy v obci/meste. 

 

 

ČL.V. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Veci neupravené týmto všeobecným záväzným nariadením sa riadia zákonom a osobitnými       

predpismi. 



2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Veľké 

Dvorníky, dňa 22.06.2015 

3. Toto   všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia  
 

 

                                     

        

 

                                                                                                            PhDr. Ján Ürögi 

     starosta obce  

   Veľké Dvorníky 

 

 
 
 
 
VZN bolo vyvesené dňa : 23.06.2015  

VZN bude zvesené dňa :  08.07.2015 

 


