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Všeobecne záväzné nariadenie obecného zastupiteľstva
KRAJNÉ

č. 1/2004
o vytvorení školského obvodu základnej školy.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Krajné /ďalej len VZN/, v
ktorej je umiestnená základná škola (ročníky 1 – 9) je v súlade s § 8 odst. 1 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
vytvorenie Spoločného školského obvodu základnej školy v Krajnom s obcou Hrachovište
a obcou Podkylava.
Čl. 2
Školský obvod
1. Pre základnú školu na území obce Krajné, v ktorej je zabezpečovaná povinná školská
dochádzka, sa určuje školský obvod nasledovne:
- územie obce Krajné
- územie obce Hrachovište
- územie obce Podkylava
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v škole mimo určeného školského
obvodu so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
Čl. 3
Cestovné náklady
1. Základná škola v obci Krajné, v ktorej si budú plniť povinnú školskú dochádzku aj žiaci z
obce Hrachovište a Podkylava bude v zmysle § 8 odst. 6 a 7 hradiť zákonnému
zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do školy vo výške ceny v
hromadnej doprave (pokiaľ obec nezabezpečí dopravu žiakov do školy inak), z dotácií
zo štátneho rozpočtu.
Cestovné bude základná škola v obci Krajné dostávať na základe požiadavky z
prostriedkov štátneho rozpočtu.
2. Žiak, ktorý navštevuje základnú školu mimo školského obvodu obce podľa čl. 2 ods. 2
nemá nárok na úhradu cestovných nákladov podľa čl. 3 odst. 1.
Čl. 4
Všeobecné ustanovenia
Obec Krajné vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania
výchovy a vzdelávania maloletého, alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú
dochádzku. Školským úradom na výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v
ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy je krajský školský úrad.
Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré
majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
Obce Krajné, Hrachovište a Podkylava si každoročnej odsúhlasia počet žiakov, ktorí budú
navštevovať ZŠ v obci Krajné v termíne do 30. 11., aby si škola mohla uplatniť nárok na

transfér finančných prostriedkov na úhradu cestovných nákladov.
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