Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 obce Košarovce
o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej
obcou Košarovce

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 05.11.2019
Na VZN sa OZ uznieslo dňa: 20.11.2019
Vyhlásenie VZN po schválení dňa: 21.11.2019
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020

Obecné zastupiteľstvo v Košarovciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. I
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“ ) sa určuje spoločný školský
obvod základnej školy v obci Košarovce pre žiakov s trvalým pobytom v obci Košarovce
a žiakov s trvalým bydliskom v obciach Girovce, Ruská Kajňa, Nižná Sitnica, Jankovce,
Pakostov, Lukačovce, a Jasenovce. Školopovinné deti s trvalým pobytom v týchto obciach si
plnia povinnú školskú dochádzku v 1. - 9. ročníku v Základnej škole s materskou školou
Košarovce 16 a žiaci s trvalým bydliskom v obciach Závada, Vyšná Sitnica, Rohožník,
Prituľany a Ruská Poruba si plnia povinnú školskú dochádzku v 5. - 9. ročníku v Základnej
škole s materskou školou Košarovce 16.
Spoločný školský obvod sa určuje na základe dohody uzatvorenej medzi obcami:
Obec Košarovce, zastúpená starostom Petrom Čokotom,
Obec Girovce, zastúpená starostkou Bc. Janou Leškovou,
Obec Nižná Sitnica, zastúpená starostom Ing. Stanislavom Rakárom,
Obec Vyšná Sitnica, zastúpená starostom Viktorom Kušnírom,
Obec Jankovce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Vasiľom,
Obec Pakostov, zastúpená starostom Jozefom Fedorkom,
Obec Rohožník, zastúpená starostkou Bc. Janou Paľovou,
Obec Ruská Kajňa, zastúpená starostkou Annou Kuzmovou,
Obec Ruská Poruba, zastúpená starostom Jaroslavom Morozom,
Obec Závada, zastúpená starostkou PhDr. Miluškou Hlavatou,
Obec Prituľany, zastúpená starostom Jozefom Sivákom,
Obec Lukačovce, zastúpená starostom Ing. Martinom Meričkom,
Obec Jasenovce, zastúpená starostom Ladislavom Trybulom.
Dohoda o spoločnom školskom obvode bola účastníkmi uzatvorená v zmysle § 8 ods. 2
zákona č. 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve na zabezpečenie
povinnej školskej dochádzky žiakov.
Čl. II
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v mieste svojho trvalého bydliska, alebo v základnej
škole v dohodnutom školskom obvode, ak zákonný zástupca nerozhodne inak.
2. 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.
3. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský
obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú
dochádzku podľa odsekov 1 a 2. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom
budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí Krajský školský
úrad v Prešove.
Peter Čokota
starosta obce

