Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, na základe zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe článku XII.,
§ 4 ods. 11,12,13 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o školských obvodoch základných škôl mesta
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú pravidlá príslušnosti žiakov do školských
obvodov. Mesto Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta určuje
tieto školské obvody:
Čl. 1
Školský obvod č. 1
Základná škola v Spišskom Podhradí, Školská ul. č. 3:
a) ročníky 1. – 9.: Prešovská ul., ulica Dr. Špirku, Štúrova ul., Kúpeľná ul., ulica Trhovisko,
Jarmočná ul., Hviezdoslavova ul., Galova ul., Palešovo námestie, ulica Bielidlá, Školská ul.,
b) ročníky 5. – 9.: Pongrácovce, Granč-Petrovce, Behárovce, Poľanovce, Korytné, Studenec,
Ordzovany,
c) ročníky 1. – 9.: Baldovce, Bugľovce,
Čl. 2
Školský obvod č. 2
Základná škola v Spišskom Podhradí, Palešovo nám. č. 9:
a) ročníky 1. – 9.: Štefánikova ul., Robotnícka ul., ulica Starý jarok, Mariánske námestie,
Májová ul., Podzámková ul., ulica Vodný rad, Komenského ul., Levočská cesta, sídlisko
Hrad, Katúň
b) ročníky 5. – 9.: Jablonov, Lúčka, Dúbrava, Harakovce, Bijacovce
Čl. 3

a) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko.
b) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v
ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ školy
oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak
trvalébydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý.
c) Mesto Spišské Podhradie, ktoré je zriaďovateľom školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé
bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode na území mesta
Spišské Podhradie.
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Čl. 4
Špecifiká
a) Ustanovenia čl.1 písm. b) sa nevzťahujú na žiakov, ktorých najmenej jeden starší súrodenec
navštevuje ročníky 5. – 9. podľa čl.1 písm. b).
b) Ustanovenia čl.2 písm. b) sa nevzťahujú na žiakov, ktorých najmenej jeden starší súrodenec
navštevuje ročníky 5. – 9. podľa čl. 2 písm. b).
c) Ustanovenia čl. 3 písm. b) sa nevzťahujú na žiakov, ktorých najmenuj jeden starší súrodenec
navštěvuje ročníky 5. – 9. podľa čl. 1 písm. b) a čl. 2 písm. b).

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa: 29.11.2007
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na
úradnej tabuli a na internetovej adrese dňa 14.11.2007
3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Spišské Podhradie
dňa: 30.11.2007
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 01.01.2008
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie č.1/2002 o školských obvodoch.
V Spišskom Podhradí dňa: 30.11.2007

Mgr. Jozef Bača
primátor Mesta Spišské Podhradie
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