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Obec Dolné Kočkovce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s poukázaním na § 8 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 a § 20 zákona NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019
o určení školského obvodu základnej školy zriadenej
obcou Dolné Kočkovce.

Článok 1
ÚČEL VYDANIA
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Kočkovce je
určenie školského obvodu základnej školy zriadenej obcou Dolné Kočkovce.
Článok 2
OBLASŤ PLATNOSTI
Obec je v zmysle § 6 ods. 1 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 zriaďovateľom základnej školy s ročníkmi 1. – 4. bez právnej
subjektivity s názvom:
Základná škola, Školská 125, Dolné Kočkovce.
Článok 3
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Základná škola je zriadená obcou Dolné Kočkovce pri prenesenom výkone
štátnej správy a je zaradená v Sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva,
vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Článok 4
ŠKOLSKÝ OBVOD
Obec Dolné Kočkovce týmto všeobecne záväzným nariadením určuje školský
obvod Základnej školy, Školská 125, Dolné Kočkovce, ktorý tvorí celé územie obce
Dolné Kočkovce.

Článok 5
PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, t. j. v základnej

škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt.
2) Žiak, ktorý má trvalé bydlisko v obci Dolné Kočkovce plní povinnú školskú

dochádzku v Základnej škole, Školská 125, Dolné Kočkovce.
3) Zákonný zástupca žiaka sa môže rozhodnúť umiestniť žiaka plniť povinnú
školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má
žiak trvalé bydlisko t. j. v nespádovej škole so súhlasom riaditeľa základnej
školy, do ktorej sa žiak hlási.
4) Vzhľadom na to, že Základná škola, Školská 125, Dolné Kočkovce je
zriadená pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov 1. – 4. ročníka
základnej školy, žiaci v plnení povinnej školskej dochádzky v 5. – 9. ročníku
základnej školy pokračujú na základe dohody o spoločnom školskom obvode
v jej plnení v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Púchov
o určení školského obvodu základných škôl zriadených mestom Púchov vo
všetkých základných školách v Púchove.

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
v Dolných Kočkovciach dňa 23. 5. 2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli obce.

