Město Trutnov
se sídlem Slovanské náměstí 165, Trutnov, 541 16
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem
IČO: 00278360
a
Obec Hajnice
se sídlem Hajnice 109, 544 66
zastoupená Petrem Červeným
IČO: 00277827
dále též strany, uzavírají na základě § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „školský zákon“), níže uvedeného dne tuto

DOHODU
o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488.

I.
Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu
na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a za tím účelem obec zřizuje základní školu, nebo
zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

II.
Výše uvedené obce se podle § 178 odst. 2 školského zákona dohodly vytvořit společný školský obvod
k zajištění plnění povinné školní docházky dětí podle článku I., protože obec Hajnice vytváří podmínky
pro zajištění uvedené povinnosti pouze částečně, a to v základní škole s ročníky 1. stupně, kterou
zřizuje.

III.
Strany se dohodly na vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, jejím zřizovatelem je město Trutnov. Společný školský obvod
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, je tvořen územním
obvodem vymezené části města Trutnova a územním obvodem obce Hajnice.

IV.
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu všemi stranami.
Každá strana dohody může dohodu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, a to k 1. 9.
příslušného roku. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet první den kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
Změny této dohody jsou možné jen formou písemného dodatku na základě odsouhlasení všemi
stranami.
Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
Dohoda byla schválena Zastupitelstvem obce Hajnice dne
Dohoda byla schválena Zastupitelstvem města Trutnova dne 18.09.2017.

V Hajnici dne:

V Trutnově dne:

_____________________
Jméno Příjmení
starosta

_____________________
Jméno Příjmení
starosta

