Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Dúbravka č. 3/2004, zo dňa
7. 9. 2004, o určení školských obvodov základných škôl
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka (ďalej len "miestne zastupiteľstvo") podľa ustanovení
§ 6 ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 písmo a) zákona
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 a
4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. Z. o štátnej správe s školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1 Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje určenie školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom
je M. č. Bratislava - Dúbravka a postup pri plnení povinnej školskej dochádzky.

§2 Určenie školských obvodov základných škôl
Miestne zastupiteľstvo M. č. Bratislava - Dúbravka určuje školské obvody základných škôl nasledovne:
1. OBVOD - ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Pri kríţi 11
Do školského obvodu patria ulice:
Briţitská, Tranovského, Cabanova, Homolova, Pri kríţi, Oţvoldíkova, Gallayova, K. Adlera, Fedákova, Popovova,
Novodvorská, Čiernohorská, Štepná, Pekníkova, Pod záhradami, Jadranská, K horánskej studni, Saratovská
(nepáme čísla), Strmé sady, Koprivnická, VendeIínska, Ţatevná, Tulipánova, Jána Valašťana - Dolinského,
Oskorušova, Repašského, Strmý bok
2. OBVOD - ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Nejedlého 8
Do školského obvodu patria ulice:
Agátova, Nejedlého, Saratovská (párne čísla), Drobného, Sekurisova, kpt. Rašu, Ušiakova, Lysákova, Bilíkova,
Trhová, Na vrátkach, Draţická
3. OBVOD - ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Sokolíkova 2
Do školského obvodu patria ulice:
Sokolíkova, Bezekova, Hanulova, Povaţanova, Bujnákova, Galbavého, Klimkovičova, Kudlákova, Tavarikova
osada, Talichova, Plachého, J. Hronca, Švantnerova, Chrobákova
4. OBVOD - ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Beňovského 1
Do školského obvodu patria ulice:
Schn. Trnavského, Harmincova, Ľ Zúbeka, Bošányho, Bullova, Damborského, Lipského, Beňovského,
Nemčíkova, Húščavova, Polianky, Batkova, Červenákova, Bagarova, Bazovského, Landauova,J.AJexyho

§3 Postup pri plnení povinnej školskej dochádzky
1. Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak
sa zákonný zástupca ţiaka nerozhodne podľa odseku 2.
2. Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé
bydlisko so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Písomnú ţiadosť zasiela zákonný zástupca
ţiaka riaditeľovi školy, do ktorej ho prihlasuje na plnenie povinnej školskej dochádzky.
3. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v
školskom obvode, v ktorom má ţiak trvalé bydlisko, ako aj Školskému úradu Bratislava - Dúbravka.

4.
Školský úrad Bratislava - Dúbravka oznamuje inej mestskej častí alebo obci, v ktorej má ţiak trvalé bydlisko,
jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

§4 Záverečné ustanovenia
1. V prípade vyradenia niektorej zo základných škôl zo siete určí miestne zastupiteľstvo školský obvod
základnej školy, v ktorom budú ţiaci vyradenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom 22. septembra 2004.

