Obecné zastupiteľstvo v Haliči podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj na základe ustanovení
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2021 o určení
školského obvodu Základnej školy s materskou školou Hany Ponickej.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Halič o určení školského obvodu Základnej školy s materskou
školou Hany Ponickej
Číslo: 4/2021
Čl. 1
Účel nariadenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je umožniť postup podľa a § 20 ods.5 a 6
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení vytvorením školského
obvodu základnej školy s materskou školou zriadenou obcou Halič.
2) VZN určuje školský obvod základnej školy s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Halič
a povinnosť žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý
pobyt alebo do neho patrí.
Čl. 2
Vymedzenie školského obvodu
1) Školský obvod obce Halič je vytvorený pre Základnú školu s materskou školou Hany Ponickej sídliacou
na území obce pre žiakov s trvalým pobytom v obci Halič a pre žiakov obcí, ktoré uzatvorili dohodu s obcou
Halič o spoločnom školskom obvode základnej školy s materskou školou.
2) Toto VZN sa vzťahuje na všetkých žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a na všetky deti, ktorí
plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
3) V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec je povinná vykonať opatrenia
na určovanie nového školského obvodu, v ktorom budú žiaci plniť povinnú školskú dochádzku.
Čl. 3
Určenie školského obvodu
1) Do školského obvodu obce Halič vytvoreného pre Základnú školu s materskou školou Hany Ponickej patria
aj obce Stará Halič, Gregorova Vieska, Políchno, Ábelová, Budiná, Lentvora, Praha, Lupoč, Lehôtka,
Mašková, Ľuboreč, Závada, Tomášovce, Pravica, Tuhár, Lučenec
Čl.4
Záverečné ustanovenie
1) Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2004 o určení školského obvodu základnej školy.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa .............................

