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Všeobecne záväzné nariadenie obce Podbranč
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Článok I.
Základné ustanovenia
Obec Podbranč na základe §6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje svojím
všeobecne záväzným nariadením školské obvody pre obec Podbranč, v ktorých má ţiak plniť
povinnú školskú dochádzku.

Článok II.
Plnenie povinnej školskej dochádzky
Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
ţiak trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca ţiaka nerozhodne inak.
Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, a to so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má ţiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi
základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy,
oznámi obci, v ktorej má ţiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom
obvode.

Článok III.
Určenie školských obvodov
Územie obce Podbranč spadá pod školský obvod Základnej školy v Sobotišti. Školský
obvod je určený pre ročníky 1 – 9.
Obec Podbranč v súlade s právnymi predpismi uzatvára dohodu o spoločnom školskom
obvode s mestami Senica a Myjava ako zriaďovateľmi základných škôl.
Základná škola Senica, Komenského 959, 905 01 Senica
Základná škola Senica, Sadová 620, 905 01 Senica
Základná škola Myjava, Viestova 1, 907 01 Myjava

pre súpisné č. 315,
pre súpisné č. 57, a 343,
pre súpisné č. 191 a 261.

Článok IV.
Úhrada cestovných nákladov
Základná škola, v ktorej bude ţiak plniť povinnú školskú dochádzku, je povinná
z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi ţiaka cestovné náklady na
dopravu ţiaka do tejto školy vo výške hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu inak.
Škola, v ktorej ţiak plní povinnú školskú dochádzku podľa tohto ustanovenia, zabezpečuje
aj náklady na dopravu späť do miesta trvalého bydliska.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o školskom obvode v obci Podbranč zo
dňa 15.12.2009.
Toto všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre obec Podbranč bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom Podbranč dňa 12.12.2011 uznesením č. 53/2011 a
nadobúda účinnosť 1.1.2012.
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