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Obecné zastupiteľstvo v Stebníckej Hute v zmysle § 6 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 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 zmysle § 20 zákona 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 o určení školských obvodov (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel a pôsobnosť VZN
1. Účelom tohto VZN je určenie školského obvodu pre plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov základnej školy.
2. Pôsobnosť tohto VZN sa vzťahuje na základnú školu, ktorej zriaďovateľom je mesto
Bardejov, a to: Základná škola s materskou školou na Ul. Pod Vinbargom v Bardejove.
Článok 2
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.
2. Povinnú školskú dochádzku plní žiak v školskom obvode, do ktorého je obec Stebnícka
Huta zaradená.
3. Povinnú školskú dochádzku môže plniť žiak v základnej škole mimo školského obvodu,
do ktorého je obec Stebnícka Huta zaradená, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do
ktorej sa prihlasuje.
4. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
mimo školského obvodu, do ktorého je obec Stebnícka Huta zaradená, nemá nárok na
úhradu nákladov na dopravu žiaka do školy a späť do miesta trvalého bydliska.
5. Riaditeľ základnej školy prijíma na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne
žiakov, ktorých miesto trvalého bydliska patrí do školského obvodu základnej školy.
6. V prípade prijatia žiaka, ktorého miesto trvalého bydliska nepatrí do školského obvodu
základnej školy, oznámi riaditeľ túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom
obvode, v ktorom má prijatý žiak trvalé bydlisko.
Článok 3
Určenie školského obvodu
1. Obec Stebnícka Huta určuje pre Základnú školu s materskou školou na Ul. Pod
Vinbargom v Bardejove školský obvod pre plnene povinnej školskej dochádzky: celé
katastrálne územie Obce Stebnícka Huta.
2. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej
následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci
zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Stebníckej Hute sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce
Stebnícka Huta č. 5/2016 o určení školských obvodov obce Stebnícka Huta sa uznieslo
dňa 13. mája 2016, uznesením číslo 26, B: č.7.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce,
t.j. dňa 29. mája 2016.

V Stebníckej Hute, dňa 13. mája 2016

Mgr. Gabriel Šiba
starosta obce

