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Obec  Hrachovište  na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1992 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 
ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v znení 
neskorších predpisov vydáva pre územie obce  Hrachovište toto 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovište 
č. 8 /2012 

 
 
ktorým sa určuje školský obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov  základnej 
školy  
                                                            Čl. 1 
                                                        Úvodné ustanovenia 
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod pre žiakov vo veku plnenia      
   povinnej školskej dochádzky z obce  Hrachovište ,  ktorá nezriadila základnú     školu. 
2.Na základe dohody o spoločnom školskom obvode základnej školy, uzatvorenej   dňa  
   01.10. 2012   medzi obcou Hrachovište a   obcou  Čachtice,   je školským  obvodom žiakov, 
   ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole s trvalým pobytom v obci     
   Hrachovište   obec  Čachtice. 
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej 
   školskej dochádzky, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať 
   plniť PŠD. 
 
                                                          Čl. 2 
                                                    Spoločné ustanovenia 
 
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
   dochádzky v základnej škole  .  
   Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára.  Povinná školská dochádzka začína 
   začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši šiesty rok veku 
  a dosiahne školskú spôsobilosť. 
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 
    má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne plniť povinnú školskú 
   dochádzku žiaka mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. 
3. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského 
   obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej 
   sa hlási a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 
4. Obec, ktorá je zriaďovateľom  základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak 
   trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 
 



                                                          
 
 
                                                              Čl. 3 
                                                  Záverečné ustanovenia 
1. Všeobecne záväzné nariadenie  č.  8 /2012 .bolo schválené Obecným zastupiteľstvom    
    v Hrachovišti dňa  12. 12. 2012 uznesením č.  25 /2012 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2013. 
 
                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                          
V Hrachovišti dňa  13.12.2012 
 
                                                                                         .......................................... 
                                                                                                           JUDr. Ivan Kolník                                                
                                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


