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Z ustanovení § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (dále jen školský zákon),
vyplývá, že obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na svém území (v případě cizinců s místem pobytu).
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly) aktualizovalo
k 01.01.2017 Metodický materiál „Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky
obce, o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské
školy“ a následně upozorňovalo na výše uvedenou zákonnou povinnost obcí na poradách
v jednotlivých krajích, rozhodlo se vedení města na návrh Odboru SVŠZ MěÚ nabídnout obcím
v rámci ORP Trutnov, které neplní nebo plní pouze částečně ustanovení § 178 odst. 1 školského
zákona, možnost jednat o vytvoření společného školského obvodu některé za základních škol
zřizovaných městem Trutnovem. Na tuto nabídku reagovaly ve stanoveném termínu obce Zlatá
Olešnice (nezřizuje ZŠ), dále Hajnice, Chvaleč a Vlčice (zřizují ZŠ pouze s ročníky 1. stupně), se
kterými se v dané záležitosti dále jednalo.

A

ZM_05_S2

Obci, která není sama zřizovatelem základní školy (případně zřizuje ZŠ pouze s ročníky 1. stupně),
umožňuje školský zákon uzavřít dohodu s jednou nebo s více okolními obcemi o vytvoření
společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí.
Dohoda obcí o vytvoření společného školského obvodu podle ustanovení § 178 odst. 2 písm. c)
školského zákona je veřejnoprávní smlouvou podle ustanovení § 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
v platném znění, která je uzavřena mezi obcemi v oblasti plnění úkolů vyplývajících z jejich
samostatné působnosti při výkonu veřejné moci.
Dohody s výše uvedenými obcemi byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Trutnova
ZM_2017-167/4 z 18.09.2017 a zastupitelstvy dotčených obcí:
 s obcemi Hajnice a Vlčice byla uzavřena dohoda o vytvoření společného školského obvodu
spádové ZŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola, Trutnov, V Domcích 488,
 s obcemi Chvaleč a Zlatá Olešnice byla uzavřena dohoda o vytvoření společného školského
obvodu spádové ZŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18.
Na základě uzavřených dohod předkládá Odbor SVŠZ MěÚ zastupitelstvu města ke schválení
aktualizovanou podobu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody a části školských
obvodů základních škol zřizovaných městem Trutnovem.
Uzavřením dohod mezi obcemi a schválením obecně závazné vyhlášky nejsou nijak dotčena
práva dětí a jejich zákonných zástupců na svobodný výběr základní školy.
Pozn.:
Znění návrhu obecně závazné vyhlášky bylo konzultováno s Ministerstvem vnitra, odborem veřejné
správy, dozoru a kontroly, oddělením dozoru Pardubice-Hradec Králové.

