
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 
 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/6 

NÁZEV: 
 

Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol 
 
 

ANOTACE: 
Obci Počítky končí 31. 12. 2015 Smlouva o vytvoření společného školského obvodu se spádovou 
školou Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 pro přijímání dětí do 1. tříd.  Na základě 
rozhodnutí rady města ze dne 16. 11. 2015 nebylo doporučeno schválení uzavření předložené 
Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Žďár nad 
Sázavou, Švermova 4 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky.  
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad 
Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár 
nad Sázavou v předloženém znění. 

  

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

                         Rada města  



 
 

Název materiálu:  Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol 
Počet stran:  3 
Počet příloh: 2 
 
Popis  
Město Žďár nad Sázavou předkládá v souladu s § 178, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.  
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
(školský zákon) novou Obecně závaznou vyhlášku o stanovení spádových obvodů základních škol 
ve Žďáře nad Sázavou. 
Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015, která stanoví 
rodičům budoucích žáků prvních tříd jejich spádový obvod pro zápis dětí do 1. tříd základních škol 
ve Žďáře nad Sázavou.  
Změna Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou je nutná z důvodu žádosti obce 
Počítky (žádost je přiložena v materiálu) a z důvodu ukončení Smlouvy o spádovosti k 31. 12. 
2015. Zastupitelstvo obce Počítky dne 24. 6. 2015 schválilo podání žádosti o spádovost školních 
dětí obce Počítky k Základní škole Žďár nad Sázavou na Zastupitelstvo města Žďáru nad 
Sázavou. Dne 2. 7. 2015 byla na MÚ Žďár nad Sázavou doručena žádost o pokračování ve 
spádovosti obce Počítky k Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 s platností od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2019. 
Pan místostarosta při jednání s paní   , starostkou obce Počítky, 
nedoporučil vzhledem ke snížení kapacity Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova  
4 v rejstříku škol a školských zařízení, pokračovat ve spádovosti obce Počítky k Základní škole 
Švermova 4, protože k 31. 12. 2015 již platnost smlouvy o spádovosti obce Počítky k Základní 
škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 končí. Paní starostce doporučil ještě v orgánech obce 
projednat a připravit náhradní variantu spádovosti obce Počítky k jiné základní škole ve Žďáře nad 
Sázavou.  
Na doporučení pana místostarosty projednalo Zastupitelstvo Obce Počítky dne 11. 11. 2015 také 
náhradní variantu spádovosti obce Počítky k Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 2. 
Tuto variantu Zastupitelstvo obce Počítky neschválilo s tím, že chtějí dále pokračovat ve 
spádovosti obce k  Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4.  Usnesení Zastupitelstva obce 
Počítky ze dne 11. 11. 2015 je přílohou tohoto materiálu.  
Vzhledem k ukončení smlouvy o spádovosti k 31. 12. 2015 a na základě usnesení Zastupitelstva 
obce Počítky byla předložena radě města k projednání nová Obecně závazná vyhláška města 
Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem 
Žďár nad Sázavou, kde byla s účinností od 1. 1. 2016 spádovou školou pro obec Počítky opět 
Základní škola Švermova 4.  
Rada města takto předložený materiál projednala dne 16. 11. 2015 s tím, že nedoporučila 
schválení uzavření předložené Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky.  
 
Počet dojíždějících dětí z obce Počítky na základních školách ve Žďáře nad Sázavou: 
Základní škola Švermova 4:    5 žáků 
Základní škola Komenského 6:   3 žáků 
Základní škola Komenského 2:  10 žáků  
 
Návrh řešení 
Doporučit zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou  
č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou 
v předloženém znění.  
 
Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad 
Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou v předloženém znění. 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad 
Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou v předloženém znění. 

Doporučení předkladatele 
Schválit Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových 
obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.  
 
Stanoviska 
Spádovost obce Počítky byla projednána v Zastupitelstvu obce Počítky dne 24. 6. a 11. 11. 2015. 
Projednáno v radě města dne 16. 11. 2015. 
Správnost vyhlášky je projednána rovněž s  z MVČR - oddělení 
dozoru a kontroly veřejné správy v Jihlavě, které poskytuje obcím, městům a městysům právní 
pomoc při tvorbě právních předpisů a obecně závazných vyhlášek.   
 
 
 
Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017 
Na poradě ředitelů PO základní školy ve Žďáře nad Sázavou dne 2. 6. 2015 bylo všemi řediteli 
odsouhlaseno jednotné datum zápisu dětí do základních škol ve Žďáře nad Sázavou na : 

 
 
pátek    22. ledna 2016        od 14.00 – 17.00 hodin 
sobota  23. ledna 2016        od   9.00 – 11.00 hodin. 
 

 
Pro orientaci přikládáme k materiálu mapu s rozmístěním spádových obvodů ve Žďáře nad 
Sázavou. 
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Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem  

Žďár nad Sázavou 
 

Zastupitelstvo města  Žďár nad Sázavou vydalo dne ………… podle ustanovení  
§ 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský 
zákon“) a v souladu s ustanovením  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku  
o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou (dále jen 
„vyhláška“).  
 
 

Čl. 1 
Spádové obvody 

Spádové obvody zní takto: 

                                                     
Základní škola Žďár 3  - dolní část 
Komenského 2 ul. Brodská  - sudá čísla 
Žďár n.S. 3 ul. Okružní  - od čísla 49 výše 
 ul. Revoluční  - čísla 1-28 
 ul. Kopečná, Malá, Strojírenská 
 ul. U Jezu, V Zahrádkách, 1. Máje 
 Žďár 1 - ul. Libušínská do čísla 39 
 ul. Dr. Drože, Kovářova 
 Lhotka, Sklené, Vysoké  
 
 
Základní škola Žďár 3 - horní část 
Komenského 6 ul. Brodská  -  lichá čísla 
Žďár n.S. 3 ul. Okružní  -  čísla 1- 45 
 ul. Revoluční  - od čísla 29 výše  
 ul. Komenského, U Klafárku 
 ul. Hrnčířská, Kamenická, Kupecká, Libická, 
 ul. K Milířům, Povoznická, Rytecká, Sázavská, 
 ul. Trhová, U Křížku, Uhlířská, Vápenická 
 Žďár 1 - ul. Libušínská od čísla 40 výše, Žižkova 
 Žďár 5 
 
 
Základní škola Žďár 2 
Švermova 4 Žďár 4 
Žďár n. S. 4 Žďár 7 
 Jámy, Stržanov   
 
 
Základní škola Žďár 1 - mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská, Žižkova 
Palachova 2189/35 Žďár 6 
Žďár n. S. 6 Mělkovice, Radonín, Veselíčko 



 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

Čl. 2  

Zrušovací ustanovení 

 

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou  č. 4/2012  
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou ze dne 18. 
října 2011.  

 

 

Čl. 3 

Účinnost 
                                                                                                         

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2016. 

 

 

 

 

             
místostarosta města                                                                 starosta města 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Vyvěšeno na úřední desce dne:   
Sejmuto z úřední desky dne:                                                     

 
 



Pocitky 
Obecnf urad Pocftky, PoCftky 67, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 00842281, e-mail: obec.pocitky@unet.cz, www.pocitky.cz 

v Pocltkach 29.6.2015 

Mestskj urad Zd'ar nad Sazavou 
0 sportu 
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591 01 Zd'ar nad Sazavou 

c.j.: 205/2015 

Vee: zadost o schvaleni spadovosti k ZS 

Vazena panf 

tfmto chci pozadat mesto Zd'ar nad Sazavou, aby projednalo a odsouhlasilo spadovost 
skolnfch detf z nasi obce k zakladnl skole ve Zd'are nad Sazavou. Zastupitelstvo obce Pocftky 
dne 24.6.2015 schvalilo pokracovat ve spadovostl k Zakladni skole Zd'ar nad Sazavou, 
Svermova 4; prispevkovii organizace; a to s platnostf ad 1.1.2016 do 31.12.2019. 

Verfm, ze nasi zadosti bude vyhoveno. 

Dekuji a jsem s pozdravem 

starostka obce 

Prlloha: Usnesenf z 8.zasedanf OZ obce Pocftky konaneho dne 24.6.2015 

I 



Vypis z USNESENI 
z ll.zasedanl zastupitelstva obce PoCitky konaueho dne 14.10.2015 

Zastupitelstvo obce 

schvalilo 

Usneseni c.6: Zastupitelstvo obce schvaluje pokracovat ve spadovosti skolnich deti k ZS 
Svermova 4, ZR. Poveluje starostku k jedm1ni o uzavfeni smlouvy o 
spadovosti. 

v ypis ze zapisu by! vyhotoven dne 11.11.2015 

Starostka obce: 



USNESENi 
z 8.zasedani zastupitelstva obce Pocitky konaneho dne 24.6.2015 

Zastupitelstvo obce 

schvalilo 

Usneseni c.l: Zastupitelstvo ~rovatele 
zapisovatelem- schvaluje 
schvaluje zapis z minuh!ho zasedani. 

Usneseni c.2: Zastupitelstvo obce schvaluje zaverecny ucet bez ryhrad. 

Usneseni c.3: Zastupitelstvo obce vyjadruje souhlas s celorocnfrn hospodarenfrn obce s 
vyhradou a souhlasi s navdenyrn m\pravnyrn opatfenirn. 

Usneseni c.4: Zastupitelstvo obce schvaluje predlozenou smlouvu na prezkournani 
hospodareni obce za rok 2015 od A.C.A.Audit s.r.o. Zd'ar n.S . 

Usneseni c.S: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o srnlouve budouci o zrizeni VB 
c.1040003774/003 a c.l040003774/004 pro E.ON Distribuce. 

Usneseni c.6: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dilo- realizace l.casti chodniku. 

Usneseni c.7: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout fin.prostredky v souladu s rozpoctem 
pro SK Transformator Pocitky. 

Usneseni c.8: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou kalkulaci od fi OPTIMA, Vysoke M)fto 
za prace na projektove dokumentaci- chodniky. 

Usneseni c.9: Zastupitelstvo obce schvaluje podat zadost zastupitelstvu mesta Zd'ar n.S. 0 

schvaleni spadovosti skolnich deti k zs svermova 4. 

Zapis byl vyhotoven dne 25.6.2015 

Starostka obce: 
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