Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 30.09.2014
OZV o školských obvodech
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referentka

Důvodová zpráva:
Dne 14. 12. 2004 se usneslo ZM č. 11/2004, usnesením č. 1213/2004, vydat OZV Města Kuřimi číslo
6/2004 o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Kuřim. Vydání obecně závazné
vyhlášky o spádových obvodech ZŠ (dále jen „vyhláška“) vycházelo z povinnosti dané § 178 odst. 2
písm. b) v té době novým zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, v platném znění.
V průběhu platnosti vyhlášky (10 roků) došlo:
- k novelizaci školského zákona, která změnila názvosloví, „spádové obvody ZŠ“ byly nově
označeny jako „školské obvody ZŠ“;
- k navýšení počtu narozených dětí (nová výstavba, zvýšení počtu obyvatel Kuřimi) ve
školských obvodech, které nyní začínají plnit povinnou školní docházku. Počet žáků v
základních školách bude, dle provedené analýzy, růst nejméně do roku školního roku
2019/2020.
Stávající rozdělení školských obvodů v Kuřimi je již nevyhovující. Při zápise do prvních ročníku
dochází k disproporci v počtu zapisovaných žáků na jednotlivé školy a mohlo by dojít k situaci, kdy z
kapacitních důvodů nebude moci být do školy žák přijat, i když spádově do školy patří. Změnou
vyhlášky dojde k optimálnějšímu rozdělení dětí do školských obvodů, školy budou žákům dostupnější
vzhledem k dochozí vzdálenosti, pro většinu žáků se vzdálenost zkrátí a zvýší se bezpečnost cesty do
školy (vyhláška viz příloha A).
Pomyslnou dělicí čárou školských obvodů je, až na několik výjimek, místo ulice Legionářské, nově
železniční trať (viz grafická příloha B).
Porovnání původního a nového rozdělení dětí dle bydliště do školských obvodů je uvedeno v příloze
C.
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Nové školské obvody byly projednány s řediteli obou základních škol.
Poznámka: data o počtech narozených dětí v Kuřimi jsou získány z databáze Evidence obyvatel.
Poslední získané údaje jsou k datu 29. 5. 2014.

Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení, v platném znění a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Obecně
závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. xxx/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol
zřízených Městem Kuřimí, a to s účinností od 1. 1. 2015.
Termín plnění: 31. 12. 2014 (KÚ)
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