
Obecné zastupiteľstvo obce Moravany na základe zákona č.596/2003 zo dňa
§ 8 odst. 1 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vydáva toto

                                     Všeobecne záväzné nariadenie
                                                       č.11

o spoločnom školskom obvode medzi obcou Moravany, Moravany časť Lučkovce 
a Základnou školou s Materskou školou na území obce Rakovec nad Ondavou,
ktorej zriaďovateľom je obec Rakovec nad Ondavou.

                                                                               Čl.1
                                             Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto nariadenia je zriadiť spoločný školský obvod základnej školy
    s materskou školou, aby bola zachovaná rovnomernosť nástupu žiakov do 1. ročníka
    základnej školy.

2. V súlade s týmto nariadením žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
    v spoločnom školskom obvode, ktorý je v tomto nariadení určený, ak sa zákonný
    zástupca žiaka nerozhodne podľa bodu 3 tohto článku.

3. Žiak môže plniť školskú dochádzku v základnej škole mimo spoločného školského 
    obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, alebo mu bol určený v tomto nariadení,
    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, alebo ktorý bol v škole určený
    týmto všeobecným nariadením. Túto skutočnosť riaditeľ školy, ktorý žiaka prijal
    oznámi aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je
    zriaďovateľom základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho
    prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

4. Zákonný zástupca záujem o plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
    v určenom obvode, alebo v inom školskom obvode podľa bodu 3 tohto článku uplatní
    zápisom do školy, ktorý sa každoročne uskutočňuje v termíne od 15. januára 
    do 15. februára podľa určenia školy. Termín zápisu do prvého ročníka škola zverejňuje
    výveskami, reláciami v obecnom rozhlase. 

                                                             Čl. 2

1. Obec Moravany a obec Rakovec nad Ondavou zriaďujú spoločný školský obvod:
    "Základná škola s Materskou školou Rakovec nad Ondavou",
     za účelom možnosti plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov    
     z obce Moravany a Moravany časť Lučkovce - žiaci: ročník 1. - 9.
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                                                               Čl. 3

1. Základná škola s Materskou školou Rakovec nad Ondavou je povinná uhradiť
    z prostriedkov štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady
    na dopravu žiaka do školy a späť do miesta trvalého bydliska, vo výške ceny hromadnej
    dopravy, ak nezabezpečí dopravu inak. Povinnosť sa vzťahuje na žiakov v rámci
    spoločného školského obvodu.

                                                             Čl. 4

                            Spoločné a záverečné ustanovenia     
                           

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch dňa 12.11.2010
uznesením č. 86/2010.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa  1. januára 2011.

                                                                                                                               Ján Žofčák
                                                                                                                              starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 27.10.2010 do 11.11.2010.
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 13.11.2010 do 29.11.2010.


