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Obecné zastupiteľstvo v Granč - Petrovciach na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe článku XII. § 4 ods. 

11.12.13 zákona NR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky vydáva toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 
o školských obvodoch základných škôl v pôsobnosti obce 

 

 
1. Obec Granč - Petrovce nemá vytvorené podmienky pre poskytovanie úplného základného 

vzdelania. Z uvedeného dôvodu bude na základe uznesenia č. 7/2003 podpísaná dohoda 
o spoločnom školskom obvode  pre žiakov II. stupňa ZŠ s mestom Spišské Podhradie. 

2. Žiaci I. stupňa ZŠ, ktorí majú trvalý pobyt na území obce, budú plniť povinnú školskú 
dochádzku, v ročníkoch 1 – 4 v  ZŠ Granč- Petrovce, Školská ulica 38/3.   

3. Žiaci II. stupňa  ZŠ, ktorí majú trvalý pobyt na území obce, budú plniť povinnú školskú 
dochádzku, v ročníkoch 5 - 9 v ZŠ v Spišskom Podhradí v školskom obvode č. II. -  ZŠ, 
Školská ul.3. 

4. V inom školskom obvode môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku iba so súhlasom 
riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. 

5. Riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi 
základnej školy, do ktorej žiak patrí v zmysle tohto uznesenia a dohody o školských 
obvodoch, školskému úradu v Levoči a obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko. 

6. Školské obvody pre žiakov obce Granč – Petrovce teda sú: 

a. pre žiakov ročníkov 1 až 4 - Obvod č. I.: ZŠ, Granč – Petrovce, Školská ulica 38/3, 

b. pre žiakov ročníkov 5 až 9 -Obvod č. II.: ZŠ, Školská ul. 3. 
 

Toto VZN bolo aktualizované a schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Granči - 
Petrovciach dňa 12. 12. 2015. 

Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 14.12.2015 do 31.12.2015. 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.  

 

 

Mgr. Peter P i t o ň á k, v.r. 
starosta obce 


