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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č . 1/2021
o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica sa na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov nariadenie (ďalej len „VZN“) sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení:
ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenie
§1
1/ Mesto Skalica (ďalej len „mesto“) vytvára podmienky na výchovu, vzdelávanie a plnenie
povinnej školskej dochádzky detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia.
2/ Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje základné školy podľa siete.

§2

Plnenie povinnej školskej dochádzky
1/ Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko. 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.
Základná škola, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť základnej škole v školskom
obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol
žiak prijatý.
2/ Mesto Skalica, ktoré je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci uvedenej v §3 ods.3 tohto
VZN, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode.
ČASŤ DRUHÁ
Spoločné školské obvody
§3
1/ Mesto Skalica stanovuje školské obvody pre základné školy na území obce takto:
a) školský obvod Základnej školy, Vajanského 2, Skalica, 909 01 Skalica tvoria ulice podľa
prílohy č.1 tohto VZN,
b) školský obvod Základnej školy Mallého 2, Skalica, 909 01 Skalica tvoria ulice podľa prílohy
č. 1 tohto VZN,
c) školský obvod Základnej školy Strážnická 1, Skalica, 909 01 Skalica tvoria ulice podľa
prílohy č. 1 tohto VZN.

2/ Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu, je škola
v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú
školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi
žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy,
ak nezabezpečí dopravu žiaka inak.
3/ Dohodu o spoločnom školskom obvode má mesto Skalica uzatvorenú s nasledujúcimi obcami:
Mokrý Háj, Prietržka, Vrádište, Popudinské Močidľany, Kátov, Radimov, Dubovce.
Žiaci uvedených obcí si budú plniť povinnú školskú dochádzku v školskom obvode mesta
Skalica (príloha č. 1 tohto VZN).

ČASŤ TRETIA
Spoločné a záverečné ustanovenia
§4
1/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
mesta Skalica uznesením č. 2/2021 dňa 03.03.2021.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2014
o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta a Zmenu č. 1/2016 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli mesta.
V Skalici, dňa 03.03.2021

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

Príloha č. 1 k VZN č . 1 /2021

Školské obvody v meste Skalica
1.

Školský obvod Základnej školy Vajanského 2, Skalica tvoria ulice

Antona Srholca

Janšákova

Obrancov mieru

Šrobárova

Bajanova

Karvašova

Pod Hájkom

Teheľňa

Duklianska

Koreszkova

Pod záhradkami

Vajanského

Dr. Clementisa

L. Svobodu

Psíky

Vinohradnícka

Dr. Valacha

Lúčky

Samoty

Hollého

Marešova

SNP

Hurbanova

Mazúrova

Starohorská

Hviezdoslavova

Nešporova

Športová

2.

Školský obvod Základnej školy Mallého 2, Skalica tvoria ulice

Bernolákova

Mallého

Pplk. Pľjušťa

Štúrova

Čulenova

Nádražná

Priemyselná

Železničná

D. Jurkoviča

Námestie slobody

Rybničná

Hodonínska

Pivovarská

Sasinkova

Jatočná

Potočná

Školská

3. Školský obvod Základnej školy Strážnická 1, Skalica tvoria ulice
Agátová

Gorkého

K vodárni

Pod mestskou zďou

Blahova

Horská

Lichardova

Pelíškova

Boorova

Horská cesta

Madvova

Petrovská

Bulharská

Jabloňová

Malé trávniky

Pod Kalváriou

Doležalova

Jednoradová

Malinová

Podhradie

Družstevná

Jezuitská

Meňhartka

Prachová

Dr. F.Buchtu

Karmelitská

Mierová

Predmestie

Dr. J. Ďuroviča

Kollárova

Mýtna

Pri potoku

Dr. J. Šátka

Krížna

Na skale

Priečna

Dr. Ľ. Nováka

Komenského

Nemocničná

Pod sklepami

Dr. Ľ. Okánika

Kráľovská

Nad Predmestím

P. Bunčáka

F. K. Veselého

K Baťáku

Štefánikova

Záhradná

Pribinova

Suchý riadok

Vally

Zápotočná

Rastislavova

Salajka

Veľké trávniky

Zlatnícka

Rohatecká

Svätoplukova

Veterná

Zlatnícka dolina

Ružová

Stračinská

Vrchovského

Slnečná

Šebestova

Veľkomoravská

Strážnická

Široká

Za mestskou zďou

Sudoměřická

Škarniclovská

Partizánska

SPOLOČNÉ ŠKOLSKÉ OBVODY
Zoznam obcí, ktoré tvoria spoločné školské obvody pre ZŠ na území mesta Skalica:
Mokrý Háj Prietržka Vrádište Popudinské Močidľany Kátov Radimov Dubovce -

1. a 2. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

Žiaci uvedených obcí si plnia povinnú školskú dochádzku v školskom obvode mesta Skalica.

