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Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianske Rudno sa v súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, § 8a zákona 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 § 59a
ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uznieslo na tomto 

Všeobecne záväznom nariadení 
č. 1/2021 

o  určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Rudno

Článok  I.

1  Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie spádovej materskej školy v
zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  Nitrianske  Rudno,  v  ktorej  dieťa  s  trvalým  pobytom
v obci Nitrianske Rudno plní povinné predprimárne vzdelávanie.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie garantuje v spádovej materskej škole miesto pre každé
dieťa,  ktoré  dosiahne  päť  rokov  veku  k  31.  8.  bežného  kalendárneho  roka  s  trvalým
pobytom  v Nitrianskom  Rudne,  a  ktoré  zákonní  zástupcovia  včas  a  v  termíne  zápisu
prihlásia do spádovej materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.  

Článok  II.

Obec Nitrianske Rudno určuje na svojom území spádovú materskú školu: 
Materská škola Nitrianske Rudno, Hlavná 534/66, 972 26 Nitrianske Rudno.

Článok III.

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia

                                          Robert Štrbák
                           starostka obce 


