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Všeobecne záväzné nariadenie
o školských obvodoch
Mesto Brezno na základe ustanovení § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve vydáva pre územie mesta Brezna toto
všeobecne záväzné nariadenie
č. 098/2004
ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy
na území mesta Brezna

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školské obvody pre jednotlivé základné školy
na území mesta Brezna, ktoré prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezna
v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
2. Školský obvod základnej školy zriadenej mestom tvorí územie mesta Brezna, alebo jeho
časť.
3. Za časť mesta, ktorá tvorí školský obvod sa považuje územie mestskej časti, alebo ulica.
4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko.

Článok 2
Školské obvody
1. Mesto Brezno určuje nasledovné školské obvody :
Školský obvod č. 1
Základná škola Karola Rapoša, Školská 5, Brezno
Ulice:

Nám. gen. M.R. Štefánika, Československej armáry, Hradby, Sekurisova, Kozmonautov,
Školská, Cintorínska, Vránskeho, Moyzesova, Brezenská, Pod Hôrkou, Boženy Němcovej,
Laskomerského, Fučíkova, Predné Halny, Lesná, Jarmočisko, Zadné Halny, Glianska,
Baštova, Vagnárska, Tehalňa, Hlavina, Mýto pod Ďumbierom - žiaci II. stupňa ZŠ.
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Školský obvod č. 2
Základná škola Pionierska 2, Brezno
Ulice :
Chalupkova, Záhradná, Stromová, Lichardova, Židlovo, Kukučínova, Kiepka, Klepuš, Za
Brezinkou, Kubická, Zúbrik, Kôšikovo, Staničná, Švermova, Malinovského, Nálepkova,
Krčulova, Ladislava Sáru, Dr. Clementisa, Fraňa Kráľa, Slovenského národného povstania,
Padličkovo, Okružná.
Školský obvod č. 3
Základná škola Pionierska 4, Brezno
Ulice :
Kuzmányho, Nábrežie Jána Čipku, Tisovská cesta, Rohozná, Kozlovo, Dvoriská, Kriváň,
Hliník, Podkoreňová, Nábrežie dukelských hrdinov, Štúrova, Rázusova, Šrámkova,
Černákova, Jesenského, Bottova, Eleny Maróthy Šoltésovej, Hviezdoslavova, Pionierska,
Sládkovičova, Hronská, Jilemnického, Štvrť Ladislava Novomeského, Železničná, Banisko.
Školský obvod č. 4
Základná škola MPČĽ 35, Brezno
Ulice :
Cesta osloboditeľov, Mliekarenská, Hlboká, Poľná, Budovateľská, Jelšová, Šiašovo, Potočná,
Lúčky, Martina Benku, Dolná, Nová, Horná, Vrbová, Mládežnícka, Mostárenska, Krátka,
Pestovateľská, 9. mája, Májového povstania českého ľudu.

Článok 3
Spoločné ustanovenia
1. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej sa hlási.
2. Riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej
školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy,
do ktorej bol žiak prijatý.
3. Na návrh zákonného zástupcu žiaka, riaditeľa školy alebo orgánu štátnej správy, môže žiak
zo závažných osobných alebo výchovných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku aj
v inej škole. S preložením žiaka do inej školy musí súhlasiť jeho zákonný zástupca.

4. Mesto Brezno ako zriaďovateľ základných škôl na území mesta oznámi obci, v ktorej má
žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode na
území mesta Brezno.
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5. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následnom
zrušení, určí zriaďovateľ školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku zmenou Článku 2 tohto VZN.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohoto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna.
2. Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy vzniká riaditeľovi príslušnej školy a
zriaďovateľovi dňom nástupu žiaka do školy.
3. Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy vo vzťahu k inej obci, v ktorej má žiak trvalé
bydlisko, vzniká ku dňu nástupu žiaka na príslušnú základnú školu v územnom obvode.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta Brezna

