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Školský obvod základnej školy
S účinnosťou od 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 365/2018 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon 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 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravil znenie §
8 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2008 Z. z. týkajúci sa školského obvodu základnej
školy a určil podmienky, ktoré obec pri určení školského obvodu základnej školy
má zohľadniť. V prechodných ustanoveniach k tomuto zákonu - § 39hc - sa ukladá
obciam, aby prispôsobili školské obvody základných škôl určené podľa doterajších
predpisov tak, aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali skutočnosti
uvedenév § 8 ods. 1.
V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme na ods. 3 písm. a) § 4aa zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov.
Príspevok na dopravu:
Zákonný zástupca žiaka verejnej školy má právo na úhradu cestovných nákladov na
dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do
a) verejnej školy v spoločnom školskom obvode, v ktorej žiak plní povinnú školskú
dochádzku, a späť, ak obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt, na účel zabezpečenia
plnenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu.
Vyhlásením zákona č. 209/2019 Z. z. (16.07.2019) nadobudlo účinnosť
ustanovenie § 39hc zákona č. 596/2003 Z. z., kde sa na konci pripája veta:
Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na
prvom stupni základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v školskom
obvode určenom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, zostáva
zachovaný aj v nasledujúcich ročníkoch žiaka príslušného stupňa na tejto
základnej škole.
Vzhľadom na problémy v praxi sa prechodným ustanovením utvára nárok na
dopravné náklady pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku na 1. alebo 2.
stupni základnej školy v školskom obvode podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2018.

