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Předloha pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 09. 12. 2013

Předkladatel: Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Mgr. Petr Hrbek, referent oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových základních škol 
na území města Přerova
Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:

1. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových základních 
škol na území statutárního města Přerova. Text Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2013 
je přílohou důvodové zprávy.

2. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Rokytnice, IČ: 00301914, 
se sídlem Rokytnice č.p. 143, k 31. 12. 2013.

3. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Radvanice, IČ: 00636533, 
se sídlem Radvanice č.p. 46, k 31. 12. 2013.

4. schvaluje dohodu o ukončení dohody o vytvoření společného školského obvodu základní 
školy uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem a obcí Domaželice, IČ: 00845132, 
se sídlem Domaželice č.p. 123, k 31. 12. 2013.

5. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy
pro plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Rokytnice, 
IČ: 00301914, se sídlem Rokytnice č.p. 143, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je,
že žáci s trvalým pobytem v obci Rokytnice patří do školského obvodu Základní školy Přerov,
Za mlýnem 1. 

6. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy
pro plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Radvanice, 
IČ: 00636533, se sídlem Radvanice č.p. 46, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, že žáci 
s trvalým pobytem v obci Radvanice patří do školského obvodu Základní školy Přerov,
U tenisu 4 a Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.



7. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy
pro plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Domaželice, 
IČ: 00845132, se sídlem Domaželice č.p. 123, k 01. 01. 2014. Předmětem této dohody je, 
že žáci s trvalým pobytem v obci Domaželice patří do školského obvodu Základní školy
Přerov, Želatovská 8 a Základní školy Přerov, U tenisu 4.

Odpovídá: Rada města Přerova
Termín: 31. 01. 2014

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 80. schůzi konané dne 13. 11. 2013 a podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Důvodová zpráva:

ad 1.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v § 178 odst. 2 písm. b) stanoví, že 
je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně 
závaznou vyhláškou.

Na území statutárního města Přerova v současné době platí Obecně závazná vyhláška č. 2 / 
2005 o školských obvodech spádových základních škol ve znění Obecně závazné vyhlášky
č. 5 / 2006 z 1. 1. 2007 a Obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2009 z 1. 1. 2010, kterou je nutné 
dát do souladu s aktuálním počtem základních škol v Přerově, po realizaci sloučení 
základních škol v Předmostí. 
Předložená Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových základních 
škol na území statutárního města Přerova vytváří jeden školský obvod v Přerově – Předmostí,
určený pro Základní školu J. A. Komenského a Mateřskou školu, Přerov – Předmostí, 
Hranická 14 a reaguje tím na sloučení škol v této místní části Přerova. Školské obvody dalších 
základních škol byly doplněny o nové ulice v Přerově a zahrnují i nově definované společné 
školské obvody s obcemi Rokytnice, Radvanice a Domaželice.

ad 2., 3., 4.
Od 1. 1. 2013 nabyla účinnosti část zákona č. 370/2012 Sb., kterou se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela školského zákona se týká podílu obcí
na financování základních a mateřských škol v souvislosti se změnami v rozpočtovém určení 
daní. 

Praktickým dopadem novelizace školského zákona je skutečnost, že obce si mezi sebou již 
nebudou muset hradit neinvestiční výdaje za žáky plnící povinnou školní docházku 
a za děti mateřských škol v posledním roce před zahájením plnění povinné školní docházky. 
Peněžní prostředky na financování škol obdrží přímo obce zřizující základní (mateřskou) 
školu do svého rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní.



Statutární město Přerov provedlo poslední fakturaci neinvestičních výdajů za tzv. dojíždějící 
žáky za období září až prosinec 2012 a ta se týkala i obcí Rokytnice, Radvanice 
a Domaželice, se kterými má statutární město Přerov uzavřeny dohody o vytvoření 
společného školského obvodu základní školy. V současné době obsah uvedených dohod plně
neodpovídá platné legislativě (ustanovení o platbě neinvestičních výdajů) a po vzájemné 
dohodě se starosty dotčených obcí navrhujeme Zastupitelstvu města Přerova schválit dohody
o jejich ukončení ke 31. 12. 2013.

ad 5., 6., 7.
Dle ustanovení školského zákona má každá obec povinnost, pokud sama nezřizuje základní 
školu, zajistit plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo 
svazkem obcí, přičemž jednou z možností je právě uzavření dohody o společném školském 
obvodu základní školy. 
Na společném jednání dne 11. 11. 2013 starostové obcí Rokytnice, Radvanice a Domaželice, 
projevili jasný zájem o uzavření nových (navazujících) dohod o společném školském obvodu 
základní školy s účinností od 1. 1. 2014. 
Předmětem dohod bude vytvoření společného školského obvodu základní školy pro plnění 
povinné školní docházky žáků s trvalým pobytem v obcích Rokytnice, Radvanice 
a Domaželice v základních školách zřizovaných statutárním městem Přerovem, a to bez 
finanční spoluúčasti na výdajích zřizovatele. Součástí dohody bylo i vyčlenění dotčených obcí 
ze spádových obvodů ZŠ Velká Dlážka a ZŠ Trávník, a to z důvodu vysoké naplněnosti 
kapacit těchto škol.

V nových dohodách budou žáci s trvalým pobytem v uvedených obcích patřit do těchto 
školských spádových obvodů základních škol v Přerově: 

 Rokytnice – ZŠ Za mlýnem,
 Radvanice – ZŠ Za mlýnem a ZŠ U tenisu,
 Domaželice – ZŠ Želatovská a ZŠ U tenisu.    



Příloha ZM 21/9                                                                

      S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O    P Ř E R O V

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013,

o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního 
města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 9. 12. 2013 usnesením č………/2013 
usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):    

Článek  1 

Předmět vyhlášky

Touto vyhláškou se stanoví školské obvody spádových základních škol, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Přerov.

Článek 2

Stanovení školských obvodů spádových škol

Na území statutárního města Přerova se stanovují tyto školské obvody spádových škol: 

1. Školský obvod Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 

Přerov, Přerov II – Předmostí: ulice 1. května, Dr. Milady Horákové, Hranická, 
Janáčkova, Karasova, Kotkova, Olomoucká, Pod skalkou, Popovická, Prostějovská,
Sportovní, Staré Rybníky, Teličkova, Tylova, Tyršova, U dráhy, U pošty, Zahradní, 
Žernava.

Přerov, Přerov VII – Čekyně 
Přerov, Přerov IX – Lýsky
Přerov, Přerov X – Popovice  
Přerov, Přerov XI – Vinary 
Přerov, Přerov XII – Žeravice 
Přerov, Přerov XIII – Penčice



2. Školský obvod Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 

Přerov, Přerov I – Město: ulice Dluhonská, Fügnerova, Jilemnického, Kojetínská – sudá
čísla orientační 2 až 30 včetně, Lipnická, Malá Tratidla, Mervartova, Na hrázi,
Na odpoledni, Na svépomoc, nábř. Dr. Edvarda Beneše, Polní, Skopalova, Svépomoc I –
IV, Tržní, U Strhance, Velká Dlážka.

Přerov, Přerov V – Dluhonice,

3. Školský obvod Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 

Na základě dohody statutárního města Přerov a obce Rokytnice a dohody statutárního 
města Přerov a obce Radvanice o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje 
území statutárního města Přerova vymezené v části statutárního města Přerov, Přerov I -
Město ulicemi Bajákova, Bayerova, Bezručova, Brabansko, Kojetínská - lichá orientační 
čísla a sudá orientační čísla 32 až 52, Kopaniny, Kozlovská - orientační čísla 1 až 9 
včetně, Křivá, Lužní, Malá Dlážka, Máchova, Michalov, Mikuláškova, Mostní, nábř. 
Rudolfa Lukaštíka, Na Marku, Osmek, Pivovarská, Pod valy, Riedlova, Sadová, 
Seifertova, Sokolská, Spálenec, Svornosti, Šrobárova, U Žebračky, U výstaviště, 
Za mlýnem, Žerotínovo nám., částí společného školského obvodu Základní školy Přerov,
Za mlýnem 1.

4. Školský obvod Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 

Přerov, Přerov I – Město: ulice Bartošova, Blahoslavova, Boženy Němcové, Bratrská, 
Cukrovarská, Č. Drahlovského, Dr. Skaláka, Havlíčkova, Horní náměstí, Husova, 
Jaselská, Jateční, Jiráskova, Komenského, Kramářova, Letecká, nábř. Protifašistických 
bojovníků, nám. T. G. Masaryka, Palackého, Tovačovská, Velké Novosady, Wilsonova

Přerov, Přerov VIII – Henčlov 

5. Školský obvod Základní školy Přerov, Svisle 13 

Přerov, Přerov I – Město: ulice 9. května, gen. Štefánika, Hostýnská, Interbrigadistů,
Jarní, Jasínkova, Jižní čtvrť II – IV, Jungmannova, Macharova, Nádražní, Na loučkách, 
nám. Fr. Rasche, nám. Přerovského povstání, nám. Svobody, Nerudova, R. Stokláskové, 
Smetanova, Sumínova, Sušilova, Svisle, Šířava, Tománkova, Tovární, Třebízského, 
tř. 17. listopadu, Wolkerova, Wurmova, Ztracená

Přerov, Přerov III – Lověšice
Přerov, Přerov VI – Újezdec

6. Školský obvod Základní školy Přerov, Želatovská 8 

Na základě dohody statutárního města Přerov a obce Domaželice o vytvoření společného 
školského obvodu se stanovuje území statutárního města Přerova vymezené v části 
statutárního města Přerov, Přerov I - Město ulicemi Alšova, Bohuslava Němce, 
bří Hovůrkových, Čsl. letců, Durychova, gen. Rakovčíka, Jana Jiskry z Brandýsa, 
Jižní čtvrť I, Klivarova, Kouřílkova, Lančíkových, Lešetínská, Neumannova, Partyzánská, 
Petřivalského, Pod hvězdárnou, Prokopa Holého, tř. gen. Janouška, U hřbitova, 



Želatovská, Žižkova, částí společného školského obvodu Základní školy Přerov,
Želatovská 8.
7. Školský obvod Základní školy Přerov, Trávník 27 

Přerov, Přerov I – Město: ulice Budovatelů, Čechova, Denisova, Kainarova, 
Kosmákova, Kozlovská - čísla orientační 11 a vyšší, Kratochvílova, Malá Trávnická, 
Příční, Škodova, Trávník, U Bečvy, U rybníka,

8. Školský obvod Základní školy Přerov, U tenisu 4 

Na základě dohody statutárního města Přerov a obce Radvanice a dohody statutárního 
města Přerov a obce Domaželice o vytvoření společného školského obvodu se stanovuje 
území statutárního města Přerov vymezené v části statutárního města Přerov, Přerov I –
Město ulicemi Dvořákova, Jána Nálepky, Kabelíkova, Koliby, Optiky, Otakara Jaroše, 
por. Vodičky, Purkyňova, Slaměníkova, Sokolovská, U tenisu, Vaňkova, Vsadsko a částí 
města Přerov, Přerov IV – Kozlovice, částí společného školského obvodu Základní 
školy Přerov, U tenisu 4. 

Článek 3

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušují:

- Obecně závazná vyhláška města Přerova č. 2/2005 o školských obvodech spádových 
základních škol na území města Přerova,

- Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
č. 2/2005, o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova,

- Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2005, o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova, 
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2006.

Článek 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2014. 

   ..………………………   ……………………………
       Ing. Jiří Lajtoch Mgr. Dušan Hluzín
   primátor náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


