DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 5.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 9/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
městem Uherské Hradiště

Důvod předložení:
Návrh nové obecně závazné vyhlášky ke stanovení školských obvodů mateřských škol je předkládán
na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) účinné od 1.1.2017.
Základní fakta:
Podle novely školského zákona, § 34 odst. 1, je pro dítě po dosažení 5 let věku povinné předškolní
vzdělávání od začátku školního roku, tj. od 1.9.2017, proto musí být zřízeny školské obvody i pro
mateřské školy, stejně jako je tomu u ZŠ (§ 179 odst. 3 školského zákona).
Město Uherské Hradiště má zřízenu velkou organizaci - právní subjekt MŠ Svatováclavská, pod kterým je 9 jednotlivých MŠ - MŠ Svatováclavská 943, MŠ Komenského 539, MŠ Husova 838, MŠ Husova 838 křesťanská, MŠ 28. října 982, MŠ Pod Svahy 1006, MŠ Štěpnická 1111, MŠ 1. máje 55,
MŠ U Mlýna 251 (Míkovice) a MŠ Vřesová 50 (Sady).
Dále je MŠ Jarošov součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Jarošov a tzv. MŠ Východ (MŠ Lomená +
třídy MŠ umístěné na ZŠ Větrná – tzv. Východ) je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Větrná. U těchto dvou MŠ kopírují jejich spádové obvody obvody základních škol. U právního subjektu MŠ Svatováclavská bychom teoreticky mohli vytvořit jeden spádový obvod. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ale tento systém nepreferuje, doporučuje pro každou jednotlivou mateřskou školu tohoto subjektu vytvořit jeden obvod tak, aby byly co nejjasnější podmínky ohledně přijetí dětí do příslušné MŠ a
zároveň byly co nejmenší organizační a administrativní komplikace.
Cíl vyhlášky je shodný jako je popsán v důvodové zprávě k vymezení školských obvodů základních
škol, tj. zajistit aby děti s určitým místem trvalého pobytu měly přednostně možnost plnit povinnou
předškolní docházku v jejich nejbližší spádové školce - spádové obvody zaručují přednostní přijetí
dětí, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti školky.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Návrh obecně závazné vyhlášky byl konzultován s řediteli ZŠ, MŠ a návrh 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
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