Obec Tekovské Nemce na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie ObceTekovské Nemce č. 2/2009
o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou
školou Tekovské Nemce a Základnej školy Čaradice
ktorým m e n í a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Tekovské Nemce č. 3/2004
o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou
Tekovské Nemce
§1
Predmet a pôsobnosť nariadenia
1. Toto nariadenie ustanovuje podmienky zriadenia spoločného školského obvodu
s obcou Čaradice
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku
v Základnej škole s materskou školou v Tekovských Nemciach
§2
Školský obvod
Obec Tekovské Nemce určuje spoločný školský obvod pre povinnú školský dochádzku na
Základnej škole s materskou školou v Tekovských Nemciach , Školská 416, pre žiakov
ročníkov 1.-9. s trvalým resp. prechodným bydliskom v obci Tekovské Nemce a pre
žiakov ročníkov 5.-9. s trvalým resp. prechodným bydliskom v obci Čaradice.
§3
Povinnosti
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalé resp.
prechodné bydlisko. V zmysle ústavných práv, môže túto povinnosť plniť v základnej
škole mimo obvodu v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej
školy, do ktorej sa hlási.
2. Riaditeľ školy do ktorého bol žiak prijatý mimo školského obvodu , oznámi túto
skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode , v ktorom má žiak trvalé
bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je
zriaďovateľom školy oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do
základnej školy v príslušnom obvode.
§4

Povinnosti obce
Ak obec zruší Základnú školu s materskou školu , po jej vyradení zo siete škôl
a školských zariadení , musí určiť školský obvod základnej školy , v ktorom budú žiaci
zrušenej školy plniť povinnú školskú dochádzku.
§5
Záverečné ustanovenie
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Nemce č. 3/2004
o zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Tekovské
Nemce.

Vyvesené od: 12.01.2009 do 26.01.2009
Schválené OZ dňa: 11.2.2009
Vyhlásené: Vyvesením na úradnej tabuli dňa: 12.2.2009
Účinnosť : .......................

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

VZN vyvesené od 12.01.2009 do 26.01.2009 pripomienky k návrhu VZN môže fyzická
a právnická osoba uplatniť do 22.01.2009 písomne alebo ústne do zápisnice na Obecný úrad
v Tekovských Nemciach , alebo elektronicky na e-mail: tnemce@stonline.sk

Obec Tekovské Nemce na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , a zák. NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Tekovské Nemce č. 3/2005
o určení odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam vydaných riaditeľom Základnej školy
s materskou školou na území obce Tekovské Nemce .

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Nemce ( ďalej len „VZN“) určuje
odvolací orgán pre rozhodnutia vydané riaditeľom Základnej školy s materskou školou
( ďalej len „ riaditeľ“) na území obce Tekovské Nemce.
2. Odvolací orgán sa určuje pre:
Základnú školu s materskou školou ul. Školská č. 416, Tekovské Nemce
§2
Rozhodnutie riaditeľa Základnej školy s materskou školou
1. Riaditeľ rozhoduje podľa § 5 ods.6 písm. a) až d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov o:
a, prijatí žiaka do predškolského zariadenia
b, uložení výchovných opatrení
c, určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť
poskytovanú žiakovi v školskom zariadení
d, Ďalších opatreniach , ak tak ustanovuje osobitný predpis
pričom postupuje podľa vyhlášky MšaV SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach
a zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve .
§3
Odvolacie konanie
1. Odvolacím orgánom voči rozhodnutiu riaditeľa určenom v §.1 ods. 2 tohto VZN je Obec
Tekovské Nemce ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou.

§4
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Nemce je spracované v zmysle § 6 ods.1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach .
§5
Účinnosť
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