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MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 
 DNE: 16. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 426/2015/ŠKS 

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.  Jedná se  
o uzavření nové smlouvy o společném spádovém obvodu pro děti této obce s městem Žďár nad 
Sázavou.  
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje 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. 

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy  
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky v předloženém znění. 

 
SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  
Starosta města: Místostarosta města:  

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: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 



 
 

Název materiálu:  Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol 
 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 4 
 
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 (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. Na zasedání Zastupitelstva obce Počítky dne 24. 6. 2015 byla schválena spádovost obce 
Počítky k Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na dobu neurčitou. 
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 a je nutno 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 předkládáme radě města k projednání novou Obecně závaznou 
vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol 
zřizovaných městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2016, kde je 
spádovou školou pro obec Počítky opět Základní škola Švermova 4. Mezi Městem Žďár nad 
Sázavou a obcí Počítky bude tedy uzavřena Smlouva o vytvoření společného školského obvodu 
spádové školy Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na dobu neurčitou. 
 
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. Doporučit zastupitelstvu města schválení a uzavření Smlouvy o vytvoření 
společného školského obvodu spádové školy Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova  
4 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky v předloženém znění. 
 
Návrh usnesení 
Rada města po projednání doporučuje 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. 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy  
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky v předloženém znění. 
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Rada města po projednání nedoporučuje 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. 
 
Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy  
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky v předloženém znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučit zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad 
Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad 
Sázavou v předloženém znění. Doporučit zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy  
o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Počítky v předloženém znění. 
 
Stanoviska 
Spádovost obce Počítky byla projednána v Zastupitelstvu obce Počítky dne 24. 6. a 11. 11. 2015. 
Projednáno s panem místostarostou města. 
Správnost vyhlášky je projednána rovněž s JUDr. M. H. z oddělení dozoru Jihlava, 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 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, Počítky, Stržanov   
 
 
Základní škola Žďár 1 - mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská, Žižkova 
Palachova 2189/35 Žďár 6 
Žďár n. S. 6 Mělkovice, Radonín, Veselíčko 
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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:                                                     
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Smlouva 

o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Žďár nad Sázavou 
Švermova 4 

 
Smluvní strany: 

Město Žďár nad Sázavou  
zastoupené starostou města, IČO 002 95 841 jako zřizovatel  
na straně jedné a 
 
Obec Počítky  
zastoupená starostkou, IČO 008 42 281, 
na straně druhé 
 
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“) a v souladu s § 160 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
tuto Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Žďár nad 
Sázavou, Švermova 4, IČO 433 80 123. 

 
I. 

Město Žďár nad Sázavou je povinno zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí 
s místem trvalého pobytu na jeho území a za tím účelem zřizuje základní školu a zajistí plnění 
povinné školní docházky i pro jiné obce a jejich části vytvořením společného školského obvodu 
spádové školy Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4. 
 
 

II. 
Účastníci této smlouvy se podle § 178 odst. 2 školského zákona dohodli vytvořit společný školský 
obvod k zajištění plnění povinné školní docházky dětí s trvalým bydlištěm na území obce Počítky. 
 
 

III. 
Účastníci této smlouvy se dohodli na vytvoření společného školského obvodu Základní školy Žďár 
nad Sázavou, Švermova 4, jejímž zřizovatelem je Město Žďár nad Sázavou. Společný školský 
obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 je tvořen územním obvodem Města Žďár 
nad Sázavou a dále územním obvodem Obce Počítky. 
 
 

IV. 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu 
vypovědět bez udání důvodu, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou ke konci školního roku. 
Změny této smlouvy jsou možné jen formou písemného dodatku na základě odsouhlasení 
smluvními stranami. 
 

V. 
1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Žďáru nad Sázavou, obec Počítky výslovně 

prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámena a souhlasí se zpracováním svých údajů 
Městem Žďár nad Sázavou s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
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předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

2. Obec Počítky souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě Městem Žďár nad Sázavou a to pouze pro účely vedení evidence  
a projednání v orgánech Města Žďár nad Sázavou a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, 
uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením 
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na 
dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Obec Počítky si je zároveň 
vědoma svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Obec Počítky souhlasí s tím, že ze strany Města Žďár nad Sázavou bude, resp. může být, při 
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část 
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle své    
     pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
 
Smlouva byla schválena: 
 
Zastupitelstvem Města Žďár nad Sázavou usnesením č. ………………… 
ze dne  
 
Zastupitelstvem Obce Počítky usnesením ze dne 11. 11. 2015. 
 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nich každý má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení smlouvy.  
Tato smlouva je platná dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinná od 1. ledna 2016. 
 
 
Město Žďár nad Sázavou 
Zastoupené starostou města   ………………………… 
Dne:  
 
 
 
Obec Počítky 
Zastoupená starostkou obce  ……………………… 
Dne: 
 
 
 

 


