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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2017,
ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky
žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na základe ust. §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím 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 vydáva pre územie mesta toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje školský obvod základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín a spoločný školský obvod obcí, ktoré nemajú
zriadené základné školy alebo základné školy s príslušným vyučovacím jazykom na plnenie
povinnej školskej dochádzky žiakov.
Čl. 2
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 žiaka nerozhodne, aby žiak plnil povinnú školskú
dochádzku mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.
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.
3) Pri zápise do základnej školy je riaditeľ povinný uprednostniť žiakov, ktorí majú trvalé
bydlisko v školskom obvode základnej školy.
4) Ak sa do základnej školy na území mesta Šamorín prihlási žiak, ktorý má trvalé bydlisko
mimo územia mesta, riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási s prihliadnutím na
kapacity školy a na prednostné uspokojenie záujmu zákonných zástupcov žiakov s
trvalým bydliskom na území mesta môže vydať písomné rozhodnutie o prijatí žiaka do
základnej školy.
5) Riaditeľ prijatie žiaka do základnej školy na území mesta Šamorín oznámi riaditeľovi
základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
zriaďovateľovi školy.
Čl. 3
Školské obvody základných škôl na území mesta Šamorín
1) Mesto Šamorín zriaďuje na svojom území pre základné školy, ktorých je
zriaďovateľom:
a) 3 školské obvody,
b) 1 spoločný školský obvod.
2) Školský obvod Základnej školy Mateja Bela tvorí územie mesta podľa ulíc
a mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.

3) Školský obvod Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola tvorí územie mesta Šamorín podľa
ulíc, okrem Mliečňanskej ulice a mestských časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a
Bučuháza.
4) Školský obvod Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola,
Šamorín -Mliečno tvorí Mliečňanska ulica a mestské časti Mliečno, Čilistov,
Kráľovianky a Bučuháza.
5) Spoločný školský obvod Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola tvoria obce:
Báč, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Veľká Paka, Macov a Hamuliakovo pre ročníky
1. – 9. , Mierovo a Blatná na Ostrove pre ročníky 5. – 9..
Čl. 4
Prechodné ustanovenie
Právne úkony vykonané do doby účinnosti tohto VZN vo vzťahu k prijímaniu žiakov na
základné vzdelávanie a z nich vyplývajúce práva a povinnosti zostávajú platné. Prijímanie
žiakov podľa tohto VZN sa po prvýkrát uplatní pre školský rok 2017/2018.
Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.11/2015 o školských obvodoch
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín .
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín dňa 29. júna 2017, pod
č. 25/2017/ VIII.
2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. júla 2017.

Gabriel Bárdos
primátor mesta

