Obec Rad na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie obce Rad toto

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2004

ktorým určuje školský obvod pre žiakov základných škôl.

Článok I.
1. Toto všeobecné záväzne nariadenie určuje, že
len ZŠ), ktorí majú trvalý pobyt v obci Rad
obvodu so sídlom v Somotore a to:
- do ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským,
- do ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským,

žiaci základných škôl(ďalej
budú zaradení do školského
ul. Hlavná č. 40
ul. Hlavná č. 41.

2. Obec Rad o spoločnom školskom obvode podpíše dohodu so zriaďovateľom
základných škôl.
3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ 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.

Článok II.
1. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy do ktorej sa hlási.
2. V prípadnom vyradení ZŠ zo siete a jej následného zrušenia obec určí
zmenou všeobecného záväzného nariadenia školský obvod, v ktorom budú
žiaci zrušenej ZŠ plniť povinnú školskú dochádzku.

Článok III.
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Rade.
2. Kontrolu plnenia tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú :
a) komisia pre kultúru, školstvo a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Rade
b) hlavný kontrolór obce Rad

3. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Rade č. uznesenia 19/2004 dňa 18.3.2004.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.

Ladislav Liška
starosta obce

Vyvesené na úradnú tabuľu dňa: 19.3.2004

Zvesené dňa: 4.4.2004

