OBEC ČECHYNCE
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o školskej samospráve
č. 1/2004
Obecné zastupiteľstvo v Čechynciach na základe § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších zmien a doplnkov a s použitím zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v y d á v a toto všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ):
§1
Základné ustanovenia
Toto VZN upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy školskej samosprávy v oblasti
tvorby siete škôl, školských zariadení, zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v
oblasti Zriaďovania a zrušovania škôl, školských zariadení a vytvárania školských
obvodov.
§2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samospráve
(1) Štátnu správu v školstve na úseku škôl vykonávajú :
a) riaditeľ školy
b) obec
(2) Školskú samosprávu vykonáva rada školy alebo rada školského zariadenia.
§3
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy
(1) Riaditeľa školy vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy.
(2) Ak je zriaďovateľom orgán podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b), vymenúva riaditeľa
na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ na návrh rady školy. Rada čškoly predkladá
návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania. Návrh rady školy je pre
zriaďovateľa záväzný.
(3) Riaditeľ školy musí byť bezúhonný a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady.
(4) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa § 3 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(5) Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy, ktorého zriaďovateľom je orgán
podľa § 2 ods. 1 písm. b) vystupuje za zriaďovateľa starosta obce.
§4
Školský obvod základnej školy
(1) Školský obvod Základnej školy Čechynce tvorí územie obce Čechynce a územie obce
Malý Cetín.
(2) Žiakom navštevujúcim Základnú školu v Čechynciach z Malého Cetína škola uhradí
cestovné náklady na dopravu žiaka jeho zákonnému zástupcovi zo štátneho rozpočtu v

zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve.
§5
Rada školy
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa
k činnosti školy, orgánov obce z pohľadu školskej problematiky.
§6
Záverečné ustanovenia
Toto záväzné nariadenie obce Čechynce bolo zverejnené na obecnej tabuli dňa
24.5.2004.
Nadobúda účinnosť 9. 6. 2004.
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