Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2014
o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica na základe ust. § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014
o určení školských obvodov pre základné školy
na území mesta
ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenie
§1
1/ Mesto Skalica (ďalej len „mesto“) vytvára podmienky na výchovu, vzdelávanie a plnenie
povinnej školskej dochádzky detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia.
2/ Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete.
§2
Plnenie povinnej školskej dochádzky
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý
pobyt (ďalej len "spádová škola"), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú
školu. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy
riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať
plniť povinnú školskú dochádzku; riaditeľ spádovej školy v lehote do 15. apríla zašle zoznam
všetkých detí, ktoré boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky obci podľa trvalého
bydliska žiaka. 1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky : 1) zák. č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČASŤ DRUHÁ
Spoločné školské obvody
§3
1/ Mesto stanovuje školské obvody pre základné školy na území obce takto:
a) školský obvod Základnej školy, Vajanského 2, Skalica, ul. Vajanského č. 2, 909 01 Skalica tvoria
ulice podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
b) školský obvod Základnej školy Strážnická 1, Skalica, ul. Strážnická č.1, tvoria ulice podľa
prílohy č. 1 tohto VZN.

2/ Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu, je škola
v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú
školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka
cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak
nezabezpečí dopravu žiaka inak.
3/ Po dohode s obcami Mokrý Háj, Prietržka, Vrádište, Popudinské Močidlany budú žiaci
uvedených obcí plniť povinnú školskú dochádzku od 1. – 9. roč. v školskom obvode Mesta Skalica.

ČASŤ TRETIA
Spoločné a záverečné ustanovenia
§4
1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa
23.1.2014.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 7/2010,
ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy na území mesta.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

V Skalici , dňa 23.1.2014

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2014
( Určenie školských obvodov na území mesta Skalica pre ZŠ I. stupeň a II. stupeň )
Školské obvody jednotlivých základných škôl boli vytvorené s prihliadnutím na doteraz zaužívané
uprednostňovanie žiakov podľa trvalého bydliska a prejednané s príslušnými riaditeľmi základných škôl.
Spoločné školské obvody boli vytvorené na základe dohody s obcami, ktoré nemajú zriadené základné
školy.
I. a II. stupeň :
1. Školský obvod Základnej školy Vajanského 2, Skalica tvoria ulice
Bajanova
Duklianska
Dr. Jurkoviča
Dr. Valacha
Dr. Clementisa
Hodonínska
Hollého
Hurbanova
Hviezdoslavova
Koreszkova
L. Svobodu
Lúčky
Mallého 1165/1,3,5,7

Mallého 1164/11,13,15,17,19,21
Mallého 1088/23,25,27,29
Mallého 881/31,33,35,37,39,41
Mallého 1065/28,30,32,34
Mallého 1066/20,22,24,26
Mallého 1037/43
Mallého 951/45; 952/47; 953/49;
954/51; 969/48; 970/50;1143/52
Nešporova
Obrancov mieru
Pod Hájkom
Psíky
Pod záhradkami

SNP
Samoty
Starohorská
Športová
Teheľňa
Vajanského
Vinohradnícka

2. Školský obvod Základnej školy Strážnická 1, Skalica tvoria ulice
Agátová

F.K.Veselého

Krížna

Bernolákova

Gorkého

K vodárni

Blahova

Horská

Lichardova

Boorova

Horská cesta

Madvova

Bulharská

Jatočná

Malé Trávniky

Čulenova

Jabloňová

Mazúrova

Doležalova

Jednoradová

Mallého 1086/4,6;

Družstevná

Jezuitská

Mallého 1085/10,12;

Dr. F.Buchtu

Karmelitská

Mallého 1084/16,18

Dr. J.Ďuroviča

Kollárova

Malinová

Dr. V. Šátka

Komenského

Meňhartka

Dr. Ľ. Nováka

Kráľovská

Mierová

Dr.Ľ. Okánika

K Baťáku

Mýtna

Na skale

Pod sklepami

Školská

Nemocničná

P.Bunčáka

Štúrova

Nad Predmestím

Pribinova

Štefánikova

Nádražná

Rastislavova

Pelíškova

Námestie slobody

Rohatecká

Vally

Partizánska

Ružová

Veľké Trávniky

Pod mestskou zďou

Rybničná

Veterná

Pelíškova

Sasinkova

Vrchovského

Petrovská

Slnečná

Veľkomoravská

Pivovarská

Strážnická

Zlatnícka

Pod Kalváriou

Sudoměřická

Za mestskou zďou

Podhradie

Suchý riadok

Záhradná

Pplk. Pljušťa

Salajka

Zápotočná

Prachova

Svätoplukova

Zlatnícka dolina

Predmestie

Stračinská

Železničná

Pri Potoku

Šebestova

Priečna

Široká

Potočná

Škarniclovská

3. Školský obvod Základnej školy, Mallého 2, Skalica pre II. stupeň tvorí územie mesta Skalica.

Príloha č. 2
SPOLOČNÉ ŠKOLSKÉ OBVODY
Pre žiakov, ktorí nastúpili do 1. ročníka a nastúpia v nasledovných rokoch z obcí, ktoré tvoria spoločné
školské obvody základných škôl na území mesta Skalica, sú určené školské obvody nasledovne:
Po dohode s obcami Mokrý Háj, Prietržka, Vrádište, Popudinské Močidlany budú žiaci uvedených obcí plniť
povinnú školskú dochádzku v školskom obvode Mesta Skalica nasledovne:
Obec Vrádište – spoločný školský obvod pre II. stupeň, Mokrý Háj - spoločný školský obvod pre I.-II.
stupeň, Prietržka - spoločný školský obvod pre II. stupeň, Popudinské Močidlany - spoločný školský obvod
pre II. stupeň.

Zoznam obcí, ktoré tvoria spoločné školské obvody pre ZŠ na území mesta Skalica
1. Prietržka
2. Vrádište
3. Popudinské Močidlany
4. Mokrý Háj

