Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6
OBCE KONSKÁ
ktorým sa určuje školský obvod základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Konská a spoločné školské obvody so
susednými obcami
Obec Konská v súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR 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,
ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Konská
a spoločné školské obvody so susednými obcami/mestom.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod pre Základnú školu
s Materskou školou Konská, ktorej zriaďovateľom je obec Konská a spoločné školské obvody
so susednými obcami a mestom, s ktorými má obec uzatvorené dohody v súlade s § 8 ods. 1
a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
§2
Školský obvod pre Základnú školu s Materskou školou Konská
Školský obvod ZŠ s MŠ Konská pre žiakov ročníkov 1. – 4. (plniacich si povinnú
školskú dochádzku) tvorí celé územie obce Konská.
§3
Spoločné školské obvody
V zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila obec
Konská dve dohody o spoločných školských obvodoch pre žiakov ročníkov 5. – 9. (plniacich
si povinnú školskú dochádzku) so susednými obcami a mestom:
1. Na základe Dohody o zriadení školského obvodu zo dňa 17.06.2004 sa zmluvné strany
– obec Konská, Kunerad, Stránske a mesto Rajecké Teplice dohodli na spoločnom
školskom obvode pre žiakov ročníkov 5. – 9., ktorí si budú plniť povinnú školskú
dochádzku v Základnej škole v Rajeckých Tepliciach.

2. Na základe Dohody o zriadení školského obvodu zo dňa 07.12.2011 sa zmluvné strany
- obec Konská a Kamenná Poruba dohodli na spoločnom školskom obvode pre žiakov
ročníkov 5. – 9., ktorí si budú plniť povinnú školskú dochádzku v Základnej škole
v Kamennej Porube.
§4
Postup a podmienky povinnej školskej dochádzky žiaka v základnej škole.
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 2.
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 trvalý pobyt, jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom školskom obvode.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Konská sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 09.12.2011 uznesením č. 9/2011, nod 1. písm. f).

2. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
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