DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 27.2.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, 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 právního rozboru OZV č. 9/2016 ministerstvem vnitra, které v důsledku změny stanoviska
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shledalo označený předpis vydaný zastupitelstvem města
5. prosince 2016 v rozporu se školským zákonem, a to v části vymezení obvodů pro jednotlivá místa
poskytovaného vzdělávání u MŠ Svatováclavská.
Základní fakta:
Podle novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) účinné od 1.1.2017, § 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 základních škol (§ 179 odst. 3 školského zákona).
Město Uherské Hradiště má zřízeny: MŠ Svatováclavská, pod kterou 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 MŠ Jarošov je 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. Pro každou z těchto tří MŠ může být v souladu se stanoviskem MŠMT vytvořen jeden spádový
obvod. V textu OZV jde tedy jen o formální změnu spočívající se vypuštění rozdělení obvodu MŠ Svatováclavská mezi jednotlivá pracoviště a abecední přeskupení ulic a částí města. Ke změnám v rozsahu vymezených obvodů u jednotlivých subjektů oproti OZV č. 9/2016 nedochází. Obecný cíl vyhlášky,
tj. zajistit, aby děti s určitým místem trvalého pobytu měly přednostně možnost plnit povinnou předškolní docházku v jejich nejbližší spádové školce, zůstává zachován. Účinnost předpisu je navrhována
dnem vyhlášení, tj. dnem vyvěšení na úřední desku, což zákon umožňuje v případě naléhavého
obecného zájmu, za který lze vzniklou situaci považovat.
Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Návrh obecně závazné vyhlášky byl odborem kultury, školství a sportu konzultován s ředitelkou MŠ
Svatováclavská.
Závěr – doporučení:
Rada města na schůzi konané 7.2.2017 doporučila zastupitelstvu města vydat navržený předpis.
Zpracovala:
Mgr. Magda Tichá
Právní odbor
Ing. Petra Křiváčková
Odbor kultury, školství a sportu (návrh obvodů)
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