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Návrh uznesenia 

             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
miestne zastupiteľstvo 


schvaľuje



Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto
č. .../2015,
o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách










- bez pripomienok
- s pripomienkami















Dôvodová správa



Zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1. septembra 2008 vyplynula obci, podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona, povinnosť vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanoví miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 21/2008 zo dňa 16. decembra 2008 boli vymedzené školské obvody jednotlivých základných škôl, podľa ulíc. Vzhľadom na to, že v lokalitách Koliba a Ahoj vznikli nové ulice, vyplynula nutnosť doplniť školské obvody uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 21/2008.

Nakoľko určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky             na základných školách úzko súvisí s vymedzením školských obvodov, navrhuje sa prijať nové všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov jednotlivých základných škôl a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Predložené všeobecne záväzné nariadenie obsahuje aktuálny stav školských obvodov jednotlivých základných škôl, ktoré sú vymedzené konkrétnymi ulicami a zároveň poskytuje obyvateľom mestskej časti informáciu o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Predloženým všeobecne záväzným nariadením sa zároveň zrušuje neaktuálne Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 21/2008 zo dňa                       16. decembra 2008.
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Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. .../2015,
zo dňa 15. decembra 2015,            
o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, podľa § 15 ods. 2 písm.          a/ zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 8 ods.1 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej v texte len „VZN“):

§ 1
Úvodné ustanovenia
VZN vymedzuje  školské obvody pre  jednotlivé základné  školy tak, že školský obvod tvorí
územie mestskej časti určené príslušnými ulicami a určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

§ 2
Práva a povinnosti
(1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole, v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
(2) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, a to na žiadosť zákonného zástupcu žiaka                     a so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási.
(3) V prípade zrušenia základnej školy, mestská časť určí školský obvod, v ktorom budú žiaci zrušenej školy plniť povinnú školskú dochádzku.
§ 3
Vymedzenie školských obvodov jednotlivých základných škôl:
(určených ulicami)

Základná škola Cádrova č. 23:
Ambrova, Bárdošova 1 - 43, Boskovičova, Cádrova, Cesta mládeže, Černicová, Ďumbierska, Ďurgalova, Guothova, Hrabový chodník, Hrdličkova, Hroznová, Jahodová, Jakubíkova, Jaskový rad, Jelšová, Júnová, Klenová, Kĺzavá, Kurucova, L. Dérera, Ladzianskeho, Likavská, Limbová, Magurská 1 - 18, Matúškova, Na Revíne, Olivová, Opavská, Pod Klepáčom, Pod Krásnou hôrkou, Pod strážami, Pražská - 2, 4, 6, 8, Royova, Rozvodná - párne čísla, Stromová, Sudová, Uhrova, Višňová, Vlárska, Vresová	
Základná škola Česká č. 10:
Belehradská, Bratislava - Filiálka, Budyšínska, Česká, Hlučínska, Jiskrova, Kováčska, Krížna 29, Kukučínova - od Jarošovej po Šancovú, Kukuričná, Kutuzovova, Laskomerského, Legionárska, Mestská, Moravská, Nová, Osadná, Plzenská, Priečna, Rešetkova, Robotnícka, Sadová, Sliezska, Šancová - po Račianske mýto, Škultétyho, Tehelná, Vajnorská - od vyústenia Jarošovej na Vajnorskú, vpravo, smerom od mesta,        po Legionársku
Základná škola Jeséniova č. 54:
Bárdošova 44 - 68, Belianska, Bellova, Brečtanová, Brusnicová, Cesta na Kamzík, Čremchová, Desiata, Deviata, Druhá, Dvanásta, Hlavná, Horná Vančurova, Husova, Chrasťová, Jalovcová, Jedenásta, Jeséniova, Júlová, Kamzík – les, Krahulčia, Lopúchová, Magurská 19 - 43, Mandľovníková, Na pažiti, Na rozhliadke, Na spojke, Na varte,             Na Vtáčniku, Na Zlatej nohe, Nová Bellova, Ôsma, Pekná vyhliadka, Piata,                      Pod Vachmajstrom, Podkolibská, Prvá, Pyrenejská, Rozvodná - nepárne čísla, Siedma, Snežienková, Sovia, Strážna, Suchá, Šiesta, Svätovavrinecká, Štvrtá, Tretia, Trinásta, Tupého, Vančurova, Vidlicová, Vosková, Vtáčnik, Záruby
Základná škola Kalinčiakova č. 12:
Bajkalská - po križovatku Trnavská, Bartoškova, Družstevná, Junácka, Kalinčiakova, Odbojárov, Pri starej prachárni, Pri Starom mýte, Príkopová, Športová, Tomášikova - 50, 52, 54, 56, Trnavská od žel. nadjazdu po Krížnu - vpravo, Vajnorská od žel. nadjazdu po Krížnu - vľavo
Základná škola Odborárska č. 2:
Bardejovská, Bojnická - 19, 21, 23, 25, Burgundská, Cintulova, Elektrárenská, Furmitská, Horné Židiny, Horská - od cesty k Russlerovmu kameňolomu von z k. u., Jurajov dvor, Jurská, Klatovská - 10, 14, 16, 21, 23, 29, Koziarka, Krasňanská, Laborecká, Leánska, Ľubochnianska - 6, 8, 10, 15, Magnetová, Malagová, Modranská, Na Grunte, Na Koziarke, Na Slanci, Nám. Biely kríž, Nobelova, Odborárska, Olbrachtova, Ormisova, Pezinská, Podniková, Pri Bielom kríži, Pri dvore, Račianska - od žel. nadjazdu po Skalickú cestu, Rýnska, Rubínová, Savignonská, Semilonská, Skalická cesta, Stará Chemická, Stará Vajnorská cesta, Staré ihrisko, Tramínová, Trojdomy, Turbínová, Tylová, Vajnorská - od  žel. nadjazdu smerom z mesta, Vavrinecká, Veľký Varan, Vihorlatská, Vlašská
Základná škola Riazanská č. 75:
Alibernetová, Brezovská, Briežky, Čsl. parašutistov, Frankovská, Hálková - od Jarošovej smerom z mesta, vľavo po Pluhovú, Hattalova - po križovatku Pri Dynamitke, smerom      ku Kukučínovej, Horská - po cestu k Russlerovmu kameňolomu, Iršajská, Jánoškova, Kukučínova - od Jarošovej smerom z mesta, Letná - 5, 7, Lipovinová, Lopenícka, Merlotová, Muštová, Neronetová, Otonelská, Pálavská, Pluhová - po Hálkovu,                   Pri Dynamitke - celá vľavo od Pluhovej smerom z mesta, Račianska - od Jarošovej smerom       z mesta k žel. nadjazdu, Riazanská - po Hálkovu smerom na Vajnorskú, Rizlingová,  Rubinetová, Rulandská, Sliačska, Smikova, Teplická, Tupého, Varšavská, Veltlínska, Vínna
Základná škola Sibírska č. 39:
Americká, Blatnická, Budyšínska - 32, 34, 36, 38, 40, Čajakova - od Smrečnianskej smerom ku škole, J. C. Hronského, Kominárska, Kraskova, Kyjevská, Legerského, Ľubľanská, Mikovínyho, Ovručská, Piešťanská, Pionierska, Račianska	- od vyústenia Pionierskej ul.    po Račianske mýto, Sibírska, Smrečnianska - celá pravá strana, smerom na Kolibu, Šuňavcova, Thurzova, Ukrajinská, Ursínyho	
Základná škola Za kasárňou č. 2:
Gavlovičova, Halašova, Hálkova - vpravo od Jarošovej, smerom z mesta, Hattalova - vpravo z mesta od ul. Pri Dynamitke, Jazdecká, Lamanského, Letecká, Letná, Lombardíniho, Ľudové nám., Makovického, Matičná, Novinárska, Pavlovská, Pluhová - od Hálkovej        po Vajnorskú, Pohronská, Považská, Pri Dynamitke - vpravo od Pluhovej smerom z mesta, Riazanská - od Hálkovej smerom na Vajnorskú, Semianova, Slnečná, Sreznevského, Svätovojtešská, Tetmayerova, Úradnícka, Vajnorská - od žel. nadjazdu (nepár. č.),             Za kasárňou, Záborského, Zátišie, Závodníkova	 

§ 4
Miesto a čas zápisu

(1) Zápis detí do 1. ročníka sa uskutočňuje v priestoroch všetkých základných škôl,               v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, uvedených v § 3, v piatok od 14.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod., ktoré nasledujú po 1. apríli, pokiaľ  na  tento  termín  nepripadne  sviatok, a ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise osobné údaje § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.:                                                                                            
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
(3) Základná škola organizuje slávnostný zápis detí za účasti zákonných zástupcov. 
(4) Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu, podľa tohto nariadenia a ďalšie informácie o zápise, obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008, ktorým sa určuje Školský obvod jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

§ 6
Záverečné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.../2015 bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa .......... 2015, Uznesením číslo .........
(2) VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
(3) Zmeny a doplnky možno vykonať len novým všeobecne záväzným nariadením.





                                                                                                                  Mgr. Rudolf Kusý
							                            starosta
			                            mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


