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Obecné zastupiteľstvo Obce Jankovce v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v súlade s § 8 odst. 2 zákona SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jankovce
č. 1/2019
o určení školského obvodu pre obec Jankovce.

Čl. 1
Určenie školského obvodu
v zmysle § 8 ods. 2 zákona SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších
predpisov určuje obec Jankovce školský obvod pre obec Jankovce a to spoločný školský
obvod zriadený s obcou Košarovce.
Miestom, kde žiaci obce Jankovce budú plniť povinnú školskú dochádzku v ročníkoch 1. -9.
základnej školy je Základná škola Košarovce.

Čl. 2
Plnenie povinnej školskej dochádzky
Rozhodujúcim kritériom pre určenie školského obvodu je trvalé bydlisko
rodiča, alebo zákonného zástupcu dieťaťa.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko. O prijatí žiaka do školy vydá riaditeľ školy rozhodnutie podľa osobitného
predpisu.
Povinnú školskú dochádzku môže žiak plniť v základnej škole mimo určenia obvodu
so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. V takomto prípade riaditeľ školy, do
ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom
obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi svojej školy.

Čl. 3
Konečné ustanovenia
Toto VZN nahrádza VZN č.2/2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.
Na tomto VZN Obce Jankovce o určení školského obvodu pre obec Jankovce sa uznieslo
obecné zastupiteľstvo v Jankovciach dňa ...............................
uznesením ................................................................. .

V Jankovciach dňa: ..........................

Ing. Jaroslav Vasiľ
starosta obce

