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Obecné zastupiteľstvo obce Orlov, v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 zákona NR 
SR 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,   v zmysle § 20 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  vydáva  pre  obec  Orlov  toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  /ďalej  len  VZN/ 
v úplnom znení:  

Čl. I.
Všeobecné ustanovenie

1. Predmetom tohto nariadenia je určenie školského obvodu Základnej  školy s materskou 
školou  v Orlove,  ktorej  je  zriaďovateľom,  pre  žiakov,  ktorí  si  plnia  povinnú  školskú 
dochádzku v 1. – 9. ročníku základnej školy.

Čl. II.
Určenie školského obvodu

1. Toto  VZN  určuje  školský  obvod  Základnej  školy  s materskou  školou  Orlov,  065  43 
Orlov 5, pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v 1. – 9. ročníku základnej 
školy,  s trvalým bydliskom na území obce Orlov. Školský obvod základnej  školy tvorí 
územie obce.

2. Školský obvod Základnej školy s materskou školou Orlov je zároveň spoločným obvodom 
pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v 1. – 9. ročníku základnej školy, 
s trvalým  bydliskom  na  území obce  Orlov, s trvalým  bydliskom  na  území obce  Čirč, 
s trvalým bydliskom na území obce Ruská Voľa a obce Obručné.

3. Územím obce sa v prípade spoločného školského obvodu rozumie aj územie susedných 
obcí, pre ktoré sa spoločný školský obvod základnej školy určuje.

4. Spoločný školský obvod sa určuje na základe dohody uzatvorenej medzi Obcou Orlov a 
Obcou Čirč /Dohoda zo dňa 29.04.2004/ Obcou Ruská Voľa /Dohoda zo dňa 29.04.2004/  
a Obcou Obručné /Dohoda zo dňa 29.04.2004/.

Čl. III.
Plnenie povinnej školskej dochádzky 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca nerozhodne podľa odseku 2 tohto článku.

2. 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. 
Riaditeľ základnej školy,  do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi 
základnej  školy  v  školskom  obvode,  v  ktorom  má  žiak  trvalé  bydlisko,  ako  aj 
zriaďovateľovi  školy,  do  ktorej  bol  žiak  prijatý.  Obec,  ktorá  je  zriaďovateľom školy, 
oznámi  obci,  v  ktorej  má  žiak  trvalé  bydlisko,  jeho  prijatie  do  základnej  školy 
v príslušnom školskom obvode.



Čl. IV.
Prechodné ustanovenia

1. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a jej  následného zrušenia, obec určí 
školský  obvod  základnej  školy,  v ktorom  budú  žiaci  zrušenej  základnej  školy  plniť 
povinnú školskú dochádzku podľa článku 3 tohto VZN.

2. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej 
školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad v sídle kraja.

Čl. V.
Záverečné  ustanovenia

1. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Orlov od 5.11.2019 do 22.11.2019.
2. Toto VZN je  schválené  uznesením Obecného zastupiteľstva  obce  Orlov č.  63 zo  dňa 

22.11.2019.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 12.12.2019.

                                                  
              

JUDr. Peter Timočko, v. r.
                                    starosta obce


