Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Rudník č. 4/2021
určení školského obvodu pre základnú školu v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník
a o určení spádovej materskej školy pre povinné
predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom
v obci Rudník
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 8 a 8a) zákona č 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o
určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník
a o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým
pobytom v obci Rudník Obce Rudník č. 4/2021

Čl. I
Základné ustanovenia
1. Obec Rudník je zriaďovateľom neplnoorganizovanej základnej školy bez právnej
subjektivity.
2. Obec Rudník je zriaďovateľom materskej školy bez právnej subjektivity.
3. Základná škola je zriadená obcou Rudník pri prenesenom výkone štátnej správy a spolu
s materskou školou zriadenou obcou Rudník sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Čl. II
Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov
1. Žiak prednostne plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.
2. Zákonný zástupca môže pre dieťa vybrať aj inú základnú školu mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko a to so súhlasom riaditeľa základnej školy do ktorej sa hlási.
Riaditeľ základnej školy, do ktorej je žiak prijatý oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
spádovej školy, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. Zriaďovateľ tejto
základnej školy oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej
školy v príslušnom školskom obvode.
Čl. III
Určenie školského obvodu
1.

Na území obce Rudník je zriadená Základná škola pre 1. – 4. ročník, 906 23 Rudník č. 2.
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2. Školský obvod Základnej školy Rudník, 906 23 Rudník č.2 pre 1.-4. ročník
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník tvorí:
a) celé katastrálne územie obce Rudník
b) časť územia obce Hrašné – vymedzené súpisnými číslami v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva v Hrašnom
c) časť územia obce Jablonka – vymedzené súpisnými číslami v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva v Jablonke
d) časť územia obce Poriadie – vymedzené súpisnými číslami v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva v Poriadí

Čl. IV
Určenie spádovej materskej školy
1. Na území obce Rudník je zriadená Materská škola, 906 23 Rudník č. 2.
2. Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na celom území obce Rudník,
ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie je materská škola v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Rudník.
3. Riaditeľka spádovej materskej školy uvedenej v bode 1 čl. IV je povinná prednostne
prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci Rudník.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Rudník a o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie
detí s trvalým pobytom v obci Rudník bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Rudníku uznesením č. 66/2021 zo dňa 3.11.2021
2. VZN nadobúda účinnosť dňa 19.11.2021
3. Účinnosťou tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu
základnej školy na území obce Rudník.
V Rudníku dňa 18.10.2021
Monika Malcová
starostka obce
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