
Pořadové číslo:  26/7 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o školských obvodech spádových mateřských škol na 

území statutárního města Přerova. Text Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 je přílohou důvodové 

zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.4.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 64. schůzi konané dne 02. 03. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 06. 03. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Odbor sociálních věcí a školství předkládá Radě města Přerova k projednání návrh Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2017 o školských obvodech spádových mateřských škol na území 

statutárního města Přerova (dále jen vyhláška), a to z důvodu novelizace zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který v §§ 178 a 179 ukládá obcím povinnost 

vymezit školské obvody spádových mateřských škol z důvodu zajištění podmínek pro plnění 

povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání bude zahájeno  

k 1. 9. 2017 a pro tento školní rok se bude týkat dětí, které dosáhnou pátého roku věku 

nejpozději k 31. 8. 2017. Školský zákon umožňuje několik způsobů plnění povinného 

předškolního vzdělávání a ne všichni rodiče musí vzdělávat svého předškoláka v mateřské 

škole.  

Statutární město Přerov zřizuje 20 mateřských škol, které jsou součástí 12 příspěvkových 

organizací s právní subjektivitou. Mateřské školy mají různou velikost a kapacitu a jsou 

nerovnoměrně rozmístěny na území města Přerova a v jeho místních částech, a to i z důvodu 

existence dalších 3 mateřských škol jiných zřizovatelů (2 soukromé a 1 církevní). Odbor 

sociálních věcí a školství dlouhodobě sleduje populační vývoj v Přerově. V letošním školním 

roce 2016/2017 navštěvuje mateřské školy v Přerově 95% dětí narozených od 1. 9. 2010  

do 31. 8. 2011, tedy dětí, které půjdou v září 2017 do 1. ročníků základních škol.  

Odbor sociálních věcí a školství navrhuje vytvořit pro všechny mateřské školy zřizované 

statutárním městem Přerovem jeden školský obvod spádové mateřské školy, který bude 

tvořen celým územím města.   

Skutečnosti podporující tento návrh: 

 dle kvalifikovaných předpokladů dostatečná kapacita mateřských škol v Přerově, 

 řada rodičů nevolí mateřskou školu podle svého trvalého bydliště, ale podle místa svého 

zaměstnání, bydliště prarodičů, zaměření mateřské školy, lokality, umístění staršího 

sourozence, referencí …, 

 právo rodiče na výběr mateřské školy, bez stanovení školských obvodů pro každou 

mateřskou školu, budou mít rodiče širší výběr a nebudou nijak limitováni,  

 rodiče bydlící u mateřské školy s  větší kapacitou by měli výhodnější postavení  

oproti rodičům bydlícím u menší mateřské školy, jejíž kapacita by byla rychle naplněna, 

 vyhláška se nemůže vztahovat na mateřské školy jiných zřizovatelů,  

 při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude zachován stávající 

systém kritérií, kdy je hlavním kritériem věk dítěte a trvalé bydliště na území města 

Přerova (děti z okolních obcí jsou přijímány až při volné kapacitě po uzavření zápisů), 



 oddělení školství a mládeže bude jako dosud elektronicky vyhodnocovat výsledky zápisu 

od jednotlivých mateřských škol, tato varianta nebude představovat zvýšenou 

administrativní zátěž pro ředitelky mateřských škol, 

 statutární města Liberec, Olomouc, Prostějov, Šumperk, Šternberk a další jdou cestou 

jednoho obvodu a Ministerstvo vnitra, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy neshledal 

rozpor mezi takto koncipovanou vyhláškou a školským zákonem (i přes skutečnost,  

že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tento postup nepreferuje), 

 spádovost se má týkat jen dětí, které mají plnit povinné předškolní vzdělávání a ostatní 

mají být umísťovány bez ohledu na vyhlášku.     

Dojde-li ke schválení vyhlášky v navržené podobě, bude zachován stávající stav  

při umísťování dětí do MŠ, přičemž již dva roky neudělujeme plošně výjimky z maximálního počtu 

dětí ve třídě MŠ a po zápisech máme volnou kapacitu v námi zřizovaných mateřských školách. 

 


