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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 1.4.2015

Předloha pro 5. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 4. 2015

Předkladatel: Bc. TOMÁŠ NAVRÁTIL, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. ROMANA POSPÍŠILOVÁ, vedoucí odboru sociálních věcí a 
školství
PETR HRBEK, vedoucí oddělení školství a mládeže

Název materiálu:

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace Obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území 
města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy 
pro plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí 
Lhotka, IČ: 00636339, se sídlem Lhotka č.p. 6, k 01. 07. 2015. Předmětem této 
dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci Lhotka patří do školského obvodu 
Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015

2. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná 
vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových 
základních škol na území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2014. 
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 30.6.2015



3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právního 
úkonu dle bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 13. schůzi konané dne 24. 03. 2015 a usnesením 
č. 334/13/10/2015 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.

Statutární město Přerov obdrželo žádost obce Lhotka o uzavření dohody o společném 
školském obvodu základní školy. 

Dle ustanovení § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 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. 

Od 1. 1. 2013 nabyla účinnosti část zákona č. 370/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 
Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela školského zákona se týkala podílu 
obcí na financování základních a mateřských škol v souvislosti se změnami v rozpočtovém 
určení daní. Praktickým dopadem novelizace školského zákona byla 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 dostává přímo obec zřizující základní 
(mateřskou) školu do svého rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní.

Předmětem dohody bude vytvoření společného školského obvodu základní školy pro plnění 
povinné školní docházky žáků s trvalým pobytem v obci Lhotka v základní škole zřizované 
statutárním městem Přerovem, a to bez finanční spoluúčasti na výdajích zřizovatele. Žáci s 
trvalým pobytem v obci Lhotka budou patřit do školského spádového obvodu Základní školy 
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14, která se nachází v 
blízkosti komunikace propojující obec Lhotka s Přerovem. 
Obdobným způsobem již v minulosti statutární město Přerov postupovalo při 
schvalování žádostí obcí Rokytnice, Radvanice a Domaželice a všechny tyto obce jsou 
součástí školských obvodů některých základních škol zřizovaných městem Přerovem. 

ad 2.



Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 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. 
5/2013 o školských obvodech spádových základních škol ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2014, kterou je nutné doplnit o nově definovaný společný školský obvod Základní školy 
J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 s obcí Lhotka.


