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Obecné zastupiteľstvo obce Čata vo veciach územnej samosprávy v zmysle S 6 a S
11 zákona č. 36911990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskoršíchprávnych
predpisov, vzmysle $20 ods. 3 písmeno a.) zákona C.245l2oo8 Z.z. ovýchove
a vzd'elávaní (školsĘ zákon| v zneni neskoršíchpredpisov a v zmysle $ 8 zákona č.
596l2oo3 Z. z. o Štátnejspráve v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
pređpisov,sa uznieslo na tomto VŠeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).
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Úvodné ustanovenie
Účelom tohto VZN podľa $ 8 Zákona c.59612003 Z. z. je urćiť školsĘ obvod
základnej školy zriadenej obcou Čata v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie
povinnej školskej dochádzĘ Żiakov zák|adnej školy.
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Pôsobnosť
Pôsobnosť tohto VZN sa vztahuje na základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec
Ćata, a to: Zäklađnáškola Gábora Barossa s vyuěovaním jazykom madhľsĘm
- Baross Gábor Alapiskola, Školská,4, čata _ Csata.
Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia sú:
a) základná škola s vyučovacírnjazykom maďarsĘm s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čata Za školskézariađenía_ školská
jedáleň,
b) školsĘ klub detí pri záklađnejškole,
c) obec Čata za rnaterskú Školubez právnej subjektiviĘ.
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Práva žiakov plniacich povinnri školskúdocháđzkua ich zákonných
zástupcov

l. Żíakplní povinnú Školskúdoclnádzku

v záklađnejškole v školskom obvode,
v ktorom má trvalé bydlisko (ďalej len ,,spádová Škola"), ak zäkonný zástupca pre
svoje dieťa nevyberie inw základnú školu.
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzĘ v záklađnejškole.
3. Zákonný zástupca dieťaťa rnôże pre svoje dieťa vybrať aj inú základn:u školu ako
je spádová škola (mimo školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalé bydlisko).
ą. Żłak môże plniť povinnú Školskúdoďnádzk:u v základnej Školemimo spádovej
školy (mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko), so súhlasom riaditeľa základnej ŠkolY, do ktorej sa hlási.
5. Zákonný zástupca dieťaťa,ktoré plní povinnú školskúdochádzku mimo spádovej
Školy(mimo školskéhoobvodu záklađnejškoly, v ktorej má trvalé bydlisko),
nemá nárok na úhradu nákladov na dopravu do Školya späťdo miesta trvalého
bydliska.
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Povínnosti ľíaditeľazäkladnej školy a obce ako zriaďovateľa
1. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzĘ żiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v Školskom obvode spádovej školy - v obci Čata, a to aŽ do vyšĘ maximálneho počtu żiakov v triede prísluŠnéhoročníka.

2. Ak riaditeľ základnej školy prijme żíaka,ktory nepatrí do jeho školskéhoobvodu

3.

(pođľa$ 3 ods. 4 tohto VZN), oznámí túto skutočnosťriaditeľovízákIađnej školy
v Školskom obvode, v ktorom má żíaktrvalé bydlisko, ako aj zríaďovateľovĺ základnej školy, đoktorej bol żíakprrjaty _ obci Čata.
obec ako zriaďovateľ základnej školy, ktorá prijala żiaka mimo svojho školského
obvodu (podľa $ 3 ods. 4 tohto VZN), oznámí obci, v ktorej máżiaktrvalé bydlisko
jeho prijatie do záklađnejŠkolyv obci.

ss

Šaorctg obvod záklađnejškoty
1. Školsłyobvod záklaďnej školy zriadenej obcou tvorí určenéuzemie obce, zktorého Źiaci navŠtevujúpríslušnúzákladnú Školuza účelomplnenia povinnej školskej dochádzĘ.
2' obec Čata v zmysle $ 8 ods. I) zákona C. 59612003 Z. z. určuje pre Záklađnri
školu Gábora Baľossa 9 rryuěovacím iazykorĺl maďaľsĘm _ Baross Gábor
Alapískoh, Školsreá, 4, čata - Csata vo svojej zriaďovateľśt<e.j pôsobnosti školsĘ obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzĘ pre ročník1 - 9 celé katastrálne uzerníe obce Čata, obce PohronsĘ Ruskov, obce Zalaba a obce Bíňa.
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Zrušovacíeustanovenie
Účinnosťou tohto nariadeníazazrušuje VZN č. 512015 o určeníškolskéhoobvodu
základnej Školyna uzemí obce Čata.
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Zäv ere é,néustanove

n

íe

1. Pokiaľ nie je vo Všeobecne záväznom nariadení uvedené inak, na určenie škol-

sĘch obvodov sa vzťahujúosobitné predpisy:
a. Zákon 59612003 Z. z. štátnej správe v Školstvea školskej samospráve
a o zÍnerLe a doplnení niektoých zákonov v zÍ1erríneskorších predpisov
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b. Zäkon c. 245l2oo8 Z. z. oýchove a vzdelávaní (ŠkolsĘzákon) ao

zm.er'e

a doplnení niektorych zákonov a zI1er1í neskoršíchpredpisov.
2. Dňom nadobudnutia účinnostitohto nariadenia stráca platnosť a účinnosťVZN
obce Čata č. 5l2o15 o určeníškolského obvodu základnej školy rlauzerni obce
Čata.
3. VZN c.7l2o22 o určeníŠkolskéhoobvodu základnej školy nauzemi obce Čata
bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Čate uznesením č. .... Zo dňa .
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosťdňa

Marian Csákvári
starosta obce
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