
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Motešice č. 4/2016

o školskom obvode Základnej školy s materskou školou, Motešice 77

OZ  Motešice  v Motešiciach  podľa  §  11  zákona  390/90  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení
neskorších predpisov, podľa § 8 odsek 1 zákona 596/20003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve sa uznieslo na tomto

Všeobecnom záväznom nariadení Obce Motešice 

o školskom obvode

Základnej školy s materskou školou, Motešice 77

Čl.1

Školský obvod Základnej školy s materskej školy, Motešice 77

1. Obec Motešice ja zriaďovateľom jednej  školy ,  ktorá má názov podľa zriaďovacej
listiny zo dňa 28. 8. 2008 „ Základná škola s materskou školou, Motešice 77“.

2. Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri zriaďovaní, spájaní a rušení školského
obvodu  Základnej  školy  s  materskou  školou,  Motešice  77,  patriacej  do
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Motešice (ďalej len „základná škola“).

3. Školský  obvod  územne  stanovuje  povinnosť  plnenia  školskej  dochádzky  žiakmi  v
základnej  škole,  ktorí  majú  trvalý  pobyt  v  rámci  územia  určeného  týmto  VZN.

                                                         
                                                              Čl.2.

Všeobecné ustanovenia
1. Obec určuje týmto svojim všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej

školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej  školy tvorí  územie obce Motešice
spolu s miestnymi časťami Dolné Motešice a Peťovka.

2. Obce,  ktoré  nezriadili  základné  školy,  alebo  majú  zriadené  malotriedne  školy
s ročníkmi  1.  -4,  alebo  len  niektoré  z týchto  ročníkov  1.  stupňa-  dohodnú  sa  so
štatutárnymi zástupcami obcí, o začlenení do školského obvodu školy obsiahnutom v
tomto VZN.

3. Ak nedôjde k takejto  dohode (  podľa  bodu 2.)  a  bude ohrozené plnenie  povinnej
školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy
krajský školský úrad.

4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v  
ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa bodu 5.

5. Žiak  môže  plniť  povinnú  školskú  dochádzku  v  základnej  škole  mimo  školského
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej
sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý 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.  Obec,  ktorá  je
zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko,
jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

6. V  prípade  vyradenia  školy  zo  siete  škôl  a  školských  zariadení  a  jej  následného
zrušenia  obec  určí  školský  obvod  základnej  školy,  v  ktorom  budú  žiaci  zrušenej
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa bodov 4. – 5. Ak nedôjde k
dohode školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy
plniť  povinnú  školskú  dochádzku,  určí  krajský  školský  úrad.

                                                         Čl. 3
      Školský obvod Základnej školy s materskou školou, Motešice 77

1. Obec určuje svojim všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy 
zriadenej obcou Motešice pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov z:

 obce Neporadza
 obce Bobot

2. Obec po vzájomnej písomnej dohode medzi štatutárnymi zástupcami obcí, ktoré 
nezriadili školy z a r a ď u j e do školského obvodu základnej školy zriadenej obcou, 
žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky z:

• obce Petrova Lehota
• obce Horňany
• obce Dežerice
• ostatné okolité obce v súlade s platnou legislatívou

3.  Na žiakov navštevujúcich školu z iných obcí, ako je vymedzené v tomto VZN sa 
  vzťahuje bod 5. čl. 2 tohto VZN.

Čl. 4
Záverečné  ustanovenia

1. Rozšírenie školského obvodu o ďalšie obce, ktoré nezriadili školy, alebo školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti boli vyňaté zo siete škôl a školských zariadení je možné 
po prerokovaní s riaditeľom školy, podpísaní dohody o začlenení do existujúceho 
školského obvodu a po novelizovaní tohto VZN obecným zastupiteľstvom.

2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach uznesením č. 196/2016 dňa 
09.11.2016. Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Motešice č. 
8/2004 O ZRIADENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY V MOTEŠICIACH OBCOU 
MOTEŠICE PRE OBCE MOTEŠICE, PETROVA LEHOTA, NEPORADZA, BOBOT A HORŇANY 
zo dňa  30. 03. 2004 / uznesením č. 73/2004 /

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli. 

Vyvesené dňa 10.11.2016                                                        Ing. Martin Mach 
Zvesené dňa  30.11.2016                                                            starosta obce


