OBEC PERÍN –CHYM
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2009
o určení školského obvodu Základnej školy Perín 145

§1
Úvodné ustanovenia

1. Základná škola Perín 145, 044 74 Perín – Chym (ďalej „ Základná škola“) je
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Perín – Chym.
2. Základná škola je zriadená pre žiakov 1. – 4. ročníka s vyučovacím jazykom
slovenským.
§2
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod Základnej školy
zriadenej obcou Perín –Chym.

§3
Školský obvod Základnej školy
1. Obce Perín – Chym a Nižný Lanec sa dohodli na spoločnom školskom obvode pre
žiakov ročníkov 1 až 4 s vyučovacím jazykom slovenským s pobytom na území obcí
Perín – Chym (časti Perín , Chym, Vyšný Lanec) a Nižný Lanec.

2. Školský obvod Základnej školy zahŕňa katastrálne územie obce Perín – Chym a obce
Nižný Lanec.

§4
Spoločné ustanovenia
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v
ktorom má trvalé bydlisko, prípadne dlhodobý prechodný pobyt, ak sa zákonný
zástupca žiaka 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.
3. 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.
4. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy oznámi obci, v ktorej má žiak
trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
5. 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.
§5
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
obce Perín – Chym na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2009 uznesením č. 217.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. deň od vyvesenia
na úradnej tabuli.

V Períne – Chyme 15. 12. 2009
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