
Pořadové číslo:  13/8 

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 01.06.2020 

Návrh pro 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2020 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

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 Bochoř, IČ: 

00301051, se sídlem Náves 202/41, PSČ 75108 Bochoř, k 01. 08. 2020. Předmětem této 

dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci Bochoř patří do školského obvodu Základní 

školy Přerov, Za mlýnem 1 (příloha č. 1). 

 

2. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. …/2020, 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, Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2018.  

Znění Obecně závazné vyhlášky č. …/2020 je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2020 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 



projednala danou záležitost na 37. schůzi konané dne 14. 5. 2020 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. 

  

Statutární město Přerov obdrželo žádost obce Bochoř 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.  

  

Předmětem dohody bude vytvoření společného školského obvodu základní školy pro plnění povinné 

školní docházky žáků s trvalým pobytem v obci Bochoř v základní škole zřizované statutárním 

městem Přerovem, a to bez finanční spoluúčasti na výdajích zřizovatele. Žáci s trvalým pobytem v 

obci Bochoř budou patřit do školského spádového obvodu Základní školy Přerov, Za mlýnem 1.  

  

Obdobným způsobem již v minulosti statutární město Přerov postupovalo při schvalování 

žádostí obcí Rokytnice, Radvanice, Domaželice a Lhotka 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, Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2018, kterou je nutné doplnit o nově 

definovaný společný školský obvod Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 s obcí Bochoř.  

 

 


