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Obec Tesdrske Mlyfiany na ziiklade ustanoveni 5 5 zdkona SNR d. 3691L9922b. o obecnom zriadeni
v znenf neskor$ich predpisov a S 8 z6kona d. 596/2003 Z.z. o St6tnej sprdve v Skolstve a Skolskej

samosprdve a o zmene a doplneni niektonich zdkonov a 5 20 ods. 3 pism. a) zSkona t,.245/2OO8Z.z.
o rnichove a vzdelSvani (Skolsk'i zdkon) v znen[ neskorSich predpisov vyddva pre 0zemie obce
Tesdrske Mlyfiany toto
V5eobecne z6vdznd nariadenie

i.3lzott,
ktodm

sa ur[uie Skolskf obvod zSkladnei 5koly v zriadbvatelskej p6sobnosti obce Tesdrske

Mlyfiany
el.

t

Zdkladn6 ustanovenia

\./

1.

Toto vSeobecne z6vdzn6 nariadenie urduje Skolsk'i obvod zdkladnej Skoly v zriadbvatelskej
pdsobnosti Obce Tesdrske Mlyflany.

2.
3.

Stotsk'l obvod ziikladnej Skoly tvorf 0zemie obce.
St<otst<'1 obvod ziikladnej Skoly tvori aj rizemie susedn'ich obci, ktor6 nemajO zriadenri
ziikladnil $kolu, na zdklade uzatvorenej dohody medzi obcamiVieska nad Zitavou, Choda,

4.

Slepiany o spolodnom Skolskom obvode.
Ziak plni povinn0 Skolsk0 dochddzku v ziikladnej Skole v Skolskom obvode, v ktorom md trval6
bydlisko, ak sa zdkonn'i zdstupca Ziaka nerozhodne plni{ povinn0 Skolskti dochiidzku Ziaka

5.

mimo 5kolsk6ho obvodu, v ktorom md trva16 bydlisko.
Toto v$eobecne zdvSzn6 nariadenie urduje miesto a das zdpisu na plnenie povinnej Skolskej
dochiidzky, ktoni predchddza zadiatku 5kolsk6ho roka, v ktorom md dieta zadat' plnit povinn0
Skolsk( dochiidzku.

er.l
SpoloEn6 ustanovenia

1.

Ziikonn'i zdstupca die{ata je povinn'i prih16sit' die{a na plnenie povinnej Skolskej dochddzky
v zdkladnej 5kole. Ziipis sa kond od 15. janudra do 15. februdra. Miesto zdpisu je Zdkladnd
5kola 5. Moysesa Tes6rske Mlyfiany. Povinnd Skolskd doch5dza zadina zadiatkom Skolsk6ho
roka, ktoni nasleduje po dni ked'dieta dovfli Siesty rok veku a dosiahne Skolskri spdsobilost.

2.
3.

Ziat ptni povinn0 Skolsk0 dochddzku v ziikladnej Skole v Skolskom obvode (v spiidovej Skole),
v ktorom md trval'i pobyt, ak ziikonn'i zdstupca pre svoje dieta nevyberie in0 ziikladn0 5kolu.
Ziak m6Ze plnit povinnri Skolsk0 dochddzku v zdkladnej 5kole mimo Skolsk6ho obvodu,
v ktorom md trval6 bydlisko, so stihlasom riaditela z6kladnej Skoly, do ktorejsa hldsia na
ziiklade pisomnej Ziadosti zdkonn6ho zdstupcu. O prestupe Ziaka rozhoduje v 16mci
rozhodovania o prijati (aj prestup v priebehu plnenia povinnej Skolskej dochddzky) riaditel
Skoly, do ktorej sa iiak hl6si.

4.

Riaditel z6kladnej 5koly, do ktorej bol iiak prijat'i, ozndmi t(to skutodnost riaditefovi
ziikladnej 5koly v Skolskom obvode (spddovej Skoly), v ktorom md Ziak trva16 bydlisko, a to
najnesk6r do 31 . marca kalenddrneho roka, v ktorom mii diet'a zadat plni{ povinn0 Skolskri

dochiidzku. Riaditef spddovej Skoly v lehote do 15. aprila za5le zoznam v5etk'ich deti, ktor6
boli zaplsan6 na plnenie povinnej Skolskej doch6dzky obci podla trval6ho bydliska iiaka.
5.

Ak riaditel prijme prestupuj0ceho Ziaka z inej zdkladnej 5koly, je povinn'i bez zbytodn6ho

dokladu zaslat' k6piu rozhodnutia o prijatiriaditelovi 5koly, z ktorej iiak prestupuje. Riaditef
5koly, z ktorej Ziak prestupuje, je povinn'i do piatich pracovn'ich dniod dorudenia k6pie
rozhodnutia, zaslat' riaditelovi Skoly, do ktorej bol iiak prijat'i, fotok6piu dokumentdcie iiaka
a tfto zmenu nahlSsi{ do 5kolsk6ho registra do troch dni po rozhoduj0cej udalosti. Obdobne
sa postupuje ak sa jednd o iiaka, ktoni bol vzat'i do v'ikonu vdzby alebo do v'ikonu trestu
odfiatia slobody.
Obec, ktord je zriadbvatelom zdkladnej 5koly, kde bol Ziak prijat'i, ozndmi obci, v ktorej md
Ziak trva16 bydlisko, jeho prijatie do zdkladnej Skoly v prislu5nom Skolskom obvode.
7.

Riaditef spddovej Skoly je povinn'i prednostne prijat' na plnenie povinnej Skolskej dochiidzky

iiakov, ktori maj0 miesto trval6ho pobytu v Skolskom obvode spddovej Skoly a Ziakov
umiestnen'ich v Skolskom zariadeni na zdklade rozhodnutia sridu.
Ak je podet Ziakov vo veku plnenia povinnej Skolskej dochddzky, ktoriju majri plnit v spiidovej

w.

Skole vy55i ako sti kapacitn6 moinosti spddovej Skoly, postupuje zriadbvatel'podIa 5 8 ods. 4

zdkona (.. 596/2003 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.
9.

V prfpade vyradenia ziikladnej Skoly zo siete a jej ndsledn6ho zru5enia, obec urdi zmenou.
vSeobecne zdvdzn6ho nariadenia Skolsk'i obvod z6kladnej 5koly, v ktorom budri iiaci zruSenej
ziikladnej Skoly plnit' povinntl Skolskri dochiidzku.

et.

rrr

Z6vere6n6 ustanovenia

1.

Zmeny a doplnky tohto v5eobecne zdviizn6ho nariadenia schvaluje Obecn6 zastupitel'stvo
v Tesdrskych Mlyfianoch.

2.

Oznamovaciu povinnos{ zriadbvatela podla dlSnku 2vznikl dfiom ndstupu Ziaka do zdkladnej
5koly.

3.

Oznamovacia povinnosf zriadbvatel'a podla dldnku 2 vo vzt'ahu k inej obci vznikd ku dfiu

ndstupu Ziaka na prisluinti zdkladn0 Skolu v zriadbvatelskej p6sobnosti obce.
4.

Kontrol u dod riiava n ia tohto vSeobecne z{v dznfho

a)

Komisia Skolstva, Sportu a mlddeie

b)

Kontro16r obce Tesdrske Mlyfiany.

5.

tomto vieobecne zdvdznom nariadenI sa Obecn6 zastupitelstvo v Tesdrskych Mlyfranoch
uznieslo dfia 6.9.2011.
Toto nariadenie nadobrida 0dinnos{ L5. dfrom od vyvesenia na 0radnej tabuli.

6.

na

riadenia vykondvajri:

Na

;^r
',r"1

lng. Stefan Valkovid
starosta obce

