Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Topoľčany
č. 6/2019
o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
Mesto Topoľčany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 8 zákona NR SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Základné ustanovenia
1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje plnenie povinnej školskej dochádzky
ţiakov, určuje školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany a určuje tieţ spoločné školské obvody pre Mesto Topoľčany a niektoré
susediace obce, ktoré nemajú základnú školu na plnenie povinnej školskej dochádzky
a s ktorými bola uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode.

2)

Školský obvod príslušnej základnej školy tvorí určené územie mesta Topoľčany,
z ktorého ţiaci navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej
školskej dochádzky.

3)

Spoločný školský obvod príslušnej základnej školy tvoria určené územia mesta
Topoľčany a obec susediaca s mestom Topoľčany, ktorá nemá za účelom plnenia
povinnej školskej dochádzky zriadenú základnú školu a bola s ňou uzavretá dohoda
o spoločnom školskom obvode. Ţiaci z určeného územia mesta Topoľčany a obce
susediacej s mestom Topoľčany, ktorá nemá za účelom plnenia povinnej školskej
dochádzky zriadenú základnú školu a bola s ňou uzavretá dohoda o spoločnom
školskom obvode, navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej
školskej dochádzky.
Článok 2
Plnenie povinnej školskej dochádzky

1)

Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko (t. j. v spádovej škole), ak sa zákonný zástupca ţiaka nerozhodne,
aby ţiak plnil povinnú školskú dochádzku mimo školského obvodu, v ktorom má
trvalé bydlisko (t. j. v inej škole ako v spádovej škole).

2)

Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko (t. j. v inej škole ako v spádovej škole),
len so súhlasom riaditeľa/riaditeľky základnej školy, do ktorej sa hlási.

3)

Pri zápise do základnej školy je riaditeľ/riaditeľka školy povinný/povinná
uprednostniť ţiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy.

4)

Riaditeľ/riaditeľka základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý podľa bodu 2), oznámi
túto skutočnosť riaditeľovi/riaditeľke základnej školy v školskom obvode, v ktorom
má ţiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol ţiak prijatý.

5)

Mesto Topoľčany, ktoré je zriaďovateľom príslušnej základnej školy, oznámi obci,
v ktorej má ţiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do príslušnej základnej školy
v príslušnom školskom obvode.

6)

Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo obce (t. j. mimo mesta
Topoľčany) podľa miesta trvalého bydliska, pokiaľ obec nemá zriadenú základnú
školu s obcou (t. j. s Mestom Topoľčany) v určenom spoločnom školskom obvode
alebo v súlade s bodom 2).

7)

V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky a jej následného zrušenia, určí Mesto Topoľčany - ako zriaďovateľ škôl
a školských zariadení - školský obvod základnej školy, v ktorom si budú ţiaci zrušenej
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.
Článok 3
Určenie školských obvodov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany

1)

Mesto Topoľčany je zriaďovateľom štyroch základných škôl:
Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany.

2)

Školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany tvorí
príslušná časť mesta Topoľčany určená podľa ulíc a námestí ; v prípade Základnej
školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany aj príslušné mestské časti
Malé Bedzany a Veľké Bedzany, v prípade Základnej školy, J. Hollého 696/3,
Topoľčany aj príslušná obec susediaca s mestom Topoľčany, ktorá nemá zriadenú
základnú školu na plnenie povinnej školskej dochádzky a s ktorou bola uzavretá
dohoda o spoločnom školskom obvode (t. j. obec Tovarníky - pre ročníky 1. - 9.)
a v prípade Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany aj príslušné obce
susediace s mestom Topoľčany, ktoré nemajú zriadenú základnú školu na plnenie
povinnej školskej dochádzky a s ktorými bola uzavretá dohoda o spoločnom školskom
obvode (t. j. obec Nemčice - pre ročníky 1. - 9. ; obec Práznovce - pre ročníky 1. - 9.
a obec Chrabrany - pre ročníky 5. - 9.).

3)

Príslušné časti mesta Topoľčany, príslušné mestské časti a príslušné obce susediace
s mestom Topoľčany, ktoré nemajú zriadenú základnú školu na plnenie povinnej
školskej dochádzky a s ktorými bola uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode,
boli priradené jednotlivým školským obvodom s ohľadom na:
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a) kapacitu školských budov jednotlivých základných škôl zriadených Mestom
Topoľčany,
b) dostupnosť a moţnosti dopravnej obsluţnosti územia, pre ktoré má Mesto
Topoľčany určiť školský obvod,
c) primeranú vzdialenosť dochádzky ţiakov do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej
školskej dochádzky ţiakov,
d) demografický vývoj obyvateľstva mesta Topoľčany.
4)

Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je prehľad školských obvodov
jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany, ktorý
tvorí prílohovú časť.
Článok 4
Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním

1)

Organizáciu výchovy a vzdelávania detí a ţiakov s nadaním definuje zákon NR SR
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2)

Pri prijímaní detí, resp. pri prijímaní ţiakov s nadaním do tried pre ţiakov
so všeobecným intelektovým nadaním alebo do športových tried sa uprednostňuje
nadanie dieťaťa, resp. ţiaka pred príslušnosťou ku školskému obvodu.
Článok 5
Prechodné ustanovenia

1)

Pre ţiakov s trvalým pobytom v obciach susediacich s mestom Topoľčany, ktorí boli
prijatí do príslušnej spádovej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pred nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia
(t. j. pre ţiakov s trvalým pobytom v obciach Chrabrany, Nemčice, Práznovce
a Tovarníky), platí viazanosť ku školským obvodom základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - od dátumu ich prijatia do príslušnej
základnej školy aţ do skončenia plnenia ich povinnej školskej dochádzky v príslušnej
základnej škole - podľa všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany platného
pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a to nasledovne:
- ţiaci s trvalým pobytom v obci Chrabrany (5. - 9. ročník): školský obvod I.
(školský obvod Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany)
- ţiaci s trvalým pobytom obci Nemčice (1. - 9. ročník): školský obvod I.
(školský obvod Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany)
- ţiaci s trvalým pobytom v obci Práznovce (1. - 9. ročník): školský obvod I.
(školský obvod Základnej školy, J. Hollého 696/3, Topoľčany)
- ţiaci s trvalým pobytom v obci Tovarníky (1. - 9. ročník): školský obvod III.
(školský obvod Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7,
Topoľčany).
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2)

Pre ţiakov s trvalým pobytom v obciach nesusediacich s mestom Topoľčany, ktorí
boli prijatí do príslušnej spádovej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany pred nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia
(t. j. pre ţiakov s trvalým pobytom v obciach Hajná Nová Ves, Horné Chlebany,
Horné Štitáre, Krtovce a Norovce), platí viazanosť ku školským obvodom základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany - od dátumu ich prijatia
do príslušnej základnej školy aţ do skončenia plnenia ich povinnej školskej dochádzky
v príslušnej základnej škole - podľa všeobecne záväzného nariadenia o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
platného pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a to nasledovne:
- ţiaci s trvalým pobytom v obci Hajná Nová Ves (1. - 9. ročník): školský obvod II.
(školský obvod Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany)
- ţiaci s trvalým pobytom v obci Horné Chlebany (1. - 9. ročník): školský obvod III.
(školský obvod Základnej školy s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany)
- ţiaci s trvalým pobytom v obci Horné Štitáre (1. - 9. ročník): školský obvod II.
(školský obvod Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany)
- ţiaci s trvalým pobytom v obci Krtovce (1. - 9. ročník): školský obvod II.
(školský obvod Základnej školy, Škultétyho 2326/11, Topoľčany)
- ţiaci s trvalým pobytom v obci Norovce (1. - 9. ročník): školský obvod IV.
(školský obvod Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany).
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1)

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo uznesením č. 75/5/2019 Mestské
zastupiteľstvo v Topoľčanoch na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
20. marca 2019.

2)

Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany
č. 10/2013 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom
Topoľčany a Dodatok č. 2/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Topoľčany
č. 10/2013 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom
Topoľčany.

3)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Topoľčany
a zverejnenia na webovom sídle Mesta Topoľčany.

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta
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Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
Zoznam školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
Názov a číslo školského obvodu

Základná škola

Územie mesta
Topoľčany,
resp.
časť mesta
Topoľčany
+
obec
susediaca
s mestom
Topoľčany
(spoločný školský obvod)

Školský obvod I.
Základná škola,
J. Hollého 696/3,
Topoľčany
Práznovská
Ul.
cesta
17. novembra

Školský obvod II.

Školský obvod III.

Školský obvod IV.

Základná škola,
Škultétyho 2326/11,
Topoľčany
Nám.
Ul.
M. R. Štefánika
Bernolákova

Základná škola s materskou školou,
Gogoľova 2143/7,
Topoľčany
Ul.
Ul.
agátová
Andreja Hlinku

Základná škola,
Tribečská 1653/22,
Topoľčany
Ul.
Ul.
J. Jesenského
J. Matušku
Ul.
Ul.
krušovská,
K. Kuzmányho
súp. č. 1626
Ul.
Ul.
krušovská,
krušovská,
súp. č. 1631
súp. č. 1636
Ul.
Ul.
krušovská,
M. A. Bazovského
súp. č. 1645
Ul.
Ul.
M. Benku
P. O. Hviezdoslava

Ul.
A. Grznára

Ul.
budovateľská

Ul.
D. Jurkoviča

Ul.
J. Alexyho

Ul.
astrová

Ul.
B. Němcovej

Ul.
cintorínska

Ul.
cukrovarnícka

Ul.
Janka Kráľa

Ul.
krušovská,
súp. č. 2050

Ul.
brezová

Ul.
Clementisova

Ul.
čsl. armády

Ul.
dopravná

Ul.
Ľ. Fullu

Ul.
fialková

Ul.
Gagarinova

Ul.
Dr. P. Adámiho

Ul.
druţby

Ul.
krušovská,
súp. č. 2058
Ul.
obchodná

Ul.
Gogoľova

Ul.
hrebíčková

Ul.
Fraňa Kráľa

Ul.
Hurbanova

Ul.
Pribinova

Ul.
P. Mudroňa
Ul.
Pod kalváriou,
súp. č. 295

Ul.
jahodová

Ul.
javorová

Ul.
inovecká

Ul.
jaselská

Ul.
Sama Chalupku

Ul.
J. Bottu

Ul.
krušovská,
súp. č. 1261

Ul.
Jána Kollára

Ul.
J. Wolkra

Ul.
Šafárikova

Ul.
krušovská,
súp. č. 1394

Ul.
krušovská,
súp. č. 1436

Ul.
Kalinčiakova

Ul.
Komenského

Ul.
Škultétyho

Ul.
kpt. Jaroša

Ul.
kpt. Ţalmana

Ul.
T. Vansovej

Ul.
krušovská,
súp. č. 1472
Ul.
krušovská,
súp. č. 1527

Ul.
krušovská,
súp. č. 1481
Ul.
krušovská,
súp. č. 1555

Ul.
Pod kalváriou,
súp. č. 296
Ul.
sv. Cyrila
a
sv. Metoda

Ul.
Štúrova

Ul.
tribečská
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Územie mesta
Topoľčany,
resp.
časť mesta
Topoľčany
+
obec
susediaca
s mestom
Topoľčany
(spoločný školský obvod)

Ul.
krátka

Ul.
krušovská,
súp. č. 1831

Ul.
krušovská,
súp. č. 1859

Ul.
mieru

Ul.
Mojmírova

Ul.
Moyzesova

Ul.
M. Závodného
Ul.
Pavlovova
Ul.
pílska
Ul.
Pod kalváriou,
všetky súp. č.

Ul.
odbojárov
Ul.
pionierska
Ul.
P. Jilemnického

(okrem
súp. č. 295
a
okrem
súp. č. 296)

obec
Nemčice
(pre ročníky 1. - 9.)
obec
Práznovce
(pre ročníky 1. - 9.)
obec
Chrabrany
(pre ročníky 5. - 9.)

Ul.
povstania

Ul.
krušovská,
súp. č. 1556
Ul.
krušovská,
súp. č. 1950
Ul.
krušovská,
súp. č. 2301
Ul.
Kukučínova
Ul.
lipová
Ul.
malinová

Ul.
M. Rázusa

Ul.
krušovská,
súp. č. 1557
Ul.
krušovská,
súp. č. 2285
Ul.
krušovská,
súp. č. 2302
Ul.
Ladislava Dorušáka
Ul.
ľaliová
Ul.
margarétová

Ul.
muškátová

Ul.
Puškinova

Ul.
Radlinského

Ul.
narcisová

Ul.
nezábudková

Ul.
skýcovská

Ul.
slobody

Ul.
orgovánová

Ul.
Palárikova

Ul.
slov. partizánov

Ul.
streďanská

Ul.
Palkovičova

Ul.
pivovarnícka

Ul.
Stummerova

Ul.
Svätoplukova

Ul.
Podjavorinskej

Ul.
Rastislavova

Ul.
športovcov

Ul.
Timravy

Ul.
ruţová

Ul.
sedmikrásková

Ul.
topoľová

Ul.
tovarnícka

Ul.
sladovnícka

Ul.
Sládkovičova
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Územie mesta
Topoľčany,
resp.
časť mesta
Topoľčany
+
obec
susediaca
s mestom
Topoľčany
(spoločný školský obvod)

Ul.
Vajanského

Ul.
záhradnícka

Ul.
Václavská

Ul.
ţelezničiarska

Ul.
slnečná

Ul.
sneţienková

Ul.
šípová

Ul.
tulipánová

Ul.
V. Beniaka

miestna časť
Malé Bedzany
a
miestna časť
Veľké Bedzany

obec
Tovarníky
(pre ročníky 1. - 9.)
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