DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 5.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 8/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených
městem Uherské Hradiště

Důvod předložení:
Aktualizace obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol, z důvodu
vzniku nebo zániku ulic.
Základní fakta:
Nyní je platná Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 o stanovení školských obvodů spádových základních škol, kterou vydalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 5.12.2011. Školské obvody stanovuje město formou OZV na základě zmocnění v § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Smyslem vyhlášky je, aby žáci s určitým místem trvalého pobytu měli přednostně možnost plnit povinnou školní docházku v jejich nejbližší spádové škole - spádové obvody zaručují přednostní přijetí žáků,
kteří mají trvalý pobyt ve spádové oblasti školy.
Každá škola má svůj obvod, ze kterého musí přijmout všechny žáky. Pokud rodiče budou chtít, aby
jejich dítě nastoupilo do jiné školy, než do které spadá podle školského obvodu, je to možné, ale teprve až škola bude mít umístěné všechny žáky ze svého obvodu a zbydou jí ještě místa do stanovené
kapacity. Pokud se k zápisu přihlásí všechny děti ze spádového obvodu a tedy všem žádostem „spádových“ dětí bude vyhověno a již nebudou volné kapacity, lze „nespádové“ děti nepřijmout z důvodu
naplnění kapacity otevíraných tříd. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Pokud
nebude dítě na příslušnou školu přijato, obdrží zákonný zástupce písemné rozhodnutí o nepřijetí. Právo rodičů svobodně vybírat školu pro své dítě tím nijak dotčeno není, ale také není nikde zaručeno, že
bude jeho dítě – žák na tzv. nespádovou školu přijat.
Aktuálně byla provedena revize stávající OZV - do nové vyhlášky byly doplněny tři nové ulice, které
v Uherském Hradišti v mezidobí vznikly – jedná se o ulice Obrátilova, Pod Kostelem (přiřazeny do obvodu ZŠ a MŠ Větrná), Zahrádky (přiřazena do obvodu ZŠ Za Alejí) a jedna ulice byla vyňata (zanikla) – U Potoka (vyňata z obvodu ZŠ Mařatice) – viz znázornění zdola. Jiné změny provedeny nebyly, přesto je vzhledem k jejich rozložení v předpisu vydávána zcela nová vyhláška.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Návrh obecně závazné vyhlášky byl konzultován s řediteli ZŠ, návrhy na svém jednání dne
24.10.2016 projednala Komise pro vzdělávání s jednomyslným doporučujícím stanoviskem.
Závěr:
Rada města doporučila vydat navržený předpis.
Zpracovala:
Ing. Dana Stojnová
Odbor kultury, školství a sportu
Mgr. Magda Tichá
Právní odbor
2. Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, p.o.
Ulice:
Moravní nábřeží
Husova
Moravní náměstí
Chelčického
Prokopa Holého
J. E. Purkyně
Revoluční
Jana Žižky
Stará Tenice
Lipová
Svatojiřské nábřeží
Menclovice

Štěpnická
Za Alejí
Zahradní
Zahrádky
a část města Rybárny
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4. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.
Ulice:
Na Vyhlídce
Slunečná
Bedřicha Buchlovana
Nad Špitálkami
Stavařská
Derflanská
Obrátilova
Větrná
Jaroslava Staňka
Pod Kostelem
Vladislava Vaculky
Konečná
Rudy Kubíčka
a část města Sady
Lomená
Sadová
Na Hraničkách

5. Základní škola T.G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55, p.o.
Ulice:
Na Nivách
Stará Cihelna
1. máje
Na Stráni
Strmá
Družstevní
Okružní
Školní
Františka Kretze
Pod Šibenicí
U Dvora
Jižní
Pod Zahrady
U Potoka
Jordán
Polní
Václava Kulíška
Kopánky
Pplk. Vladimíra Štěrby
Ve Skale
Kordon
Praporce
Vladislava Perutky
Na Bahně
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