Všeobecne záväzné nariadenie obce Nové Sady
č. 43/2021
o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nové
Sady
Obec Nové Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 8a 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 Všeobecne
záväzné nariadenie o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nové
Sady (ďalej len VZN)
Čl. 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje spádovú materskú školu.

Čl. 2
Základné ustanovenia
1. Obec Nové Sady je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Nové Sady 176.
2. Spádová materská škola tvorí územie obce Nové Sady vymedzené týmto VZN, v ktorom
dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie. Obec Nové Sady po dohode s obcami Malé
Zálužie a Kapince určuje spádovosť pre materskú školu.

Čl. 3
Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania
1. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý
pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre
dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v
inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne
vzdelávanie.
2. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt,
na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy,
do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.
Čl. 4
Spádová materská škola
1. Pre materskú školu na území obce Nové Sady sa zriaďuje spádová materská škola. Spádovú
materskú školu tvorí územie obce Nové Sady a územie susedných obcí- Malé Zálužie a
Kapince, ktoré nemajú zriadenú materskú školu, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne
vzdelávanie.

Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Nové Sady 10.9.2021
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nových Sadoch.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nových Sadoch dňa 27. 9. 2021
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov a nadobúda účinnosť dňom 01. 11. 2021.

V Nových Sadoch 27.09.2021

Silvia H a l v o n í k o v á
starosta obce

Vyvesené: 06. 10. 2021

