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NÁZEV: 
Obecně závazná vyhláška města o stanovení spádových obvodů základních škol 

 
 

 

ANOTACE: 
Obecně závazná vyhláška města č. 1/2017 o stanovení spádových obvodů základních škol 

zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízené 

městem Žďár nad Sázavou. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2017 o stanovení 

spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských 

obvodů základních škol zřízené městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Úsek tajemníka a správy MěÚ: Odbor finanční: 

Odbor komunálních služeb: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ 

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

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

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Technická správa budov města 

Zpracoval: 

Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 

 

 



 
 

Název materiálu: Obecně závazná vyhláška města o stanovení spádových obvodů      
                           základních škol 
 
 
Počet stran:  5 
Počet příloh: Obecně závazná vyhláška  
 
Popis  
Město Žďár nad Sázavou předkládá v souladu s § 178, odst. 2, zákona 561/2004 Sb.  
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlášku  
o stanovení spádových obvodů základních škol ve Žďáře nad Sázavou. 
Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou, která stanoví rodičům 
budoucích žáků prvních tříd jejich spádový obvod pro zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře 
nad Sázavou.  
Obecně závaznou vyhlášku města předkládáme zastupitelstvu města ke schválení beze změn 
obsahu ve srovnání s vyhláškou minulou č. 2/2015 ze dne 26. 11. 2015. Vyhláška je upravena 
nově podle nového metodického materiálu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra účinné od 1. 1. 2017 a je změněna pouze po formální stránce.  
 
Do vyhlášky jsou zapracovány i stávající obce, které tvoří část společného školského obvodu 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2 a jsou to obce Lhotka, Sklené a Vysoké. Dále 
obec Jámy tvoří část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad Sázavou,  
Švermova 4. 
 
Geneze případu 
Materiál byl projednán a schválen radou města dne 13. 2. 2017, usnesením č. 939/2017/ŠKS. 
 
Návrh řešení 
Navrhujeme schválení Obecně závazné vyhlášky s účinností od 24. 3. 2017.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2017 o stanovení 

spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských 

obvodů základních škol zřízené městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválit znění Obecně závazné vyhlášky města.  
 
Stanoviska 
Vyhláška o spádových obvodech je předkládána zastupitelstvu města z důvodu formální změny dle 
metodického Materiálu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra účinné od 1. 1. 
2017.  
 
Správnost vyhlášky byla projednána rovněž s M. H. z oddělení dozoru Jihlava, které poskytuje 
obcím, městům a městysům právní pomoc při tvorbě právních předpisů  
a obecně závazných vyhlášek. Schválení nové vyhlášky s novou platnou formální úpravou bylo 
oddělením dozoru v Jihlavě doporučeno.   
 
 
Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2017/2018. 
Zápisy do 1. tříd základních škol proběhnou letos ne v měsíci lednu, ale nově až v měsíci dubnu 
2017. Informace o změně termínu zápisu proběhla ve Žďárském zpravodaji a je zveřejněna na 
webových stránkách Města Žďár nad Sázavou a dále je tato informace hlášena 2x týdně 
v městském rozhlase. 



 

 
Na poradě ředitelů PO ZŠ dne 6. 9. 2016 bylo všemi řediteli odsouhlaseno jednotné datum zápisu 
dětí do základních škol ve Žďáře nad Sázavou na : 
 

pátek    7. dubna 2017        od 14.00 – 17.00 hodin 
sobota  8. dubna 2017        od   9.00 – 11.00 hodin. 
 

Zápisy do 1. tříd základních škol proběhnou letos ne v měsíci lednu, ale nově až v měsíci dubnu 
2017. 

 
  
  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zápis z porady ředitelů 

příspěvkových organizací základních škol ve Žďáře nad Sázavou, která se konala  
dne 17. 1. 2017 na Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

 
Přítomni: ředitelé PO - Mgr. M. K., Mgr. I. K., J. P., Mgr. J. B., Mgr. I. K, za MěÚ místostarosta 
města Ing. J. K., Mgr. B. L., A. P., Ing. H. P. 
 
 
Přítomné ředitele na základní škole přivítal pan ředitel J. P. 
 

1. Ing. Půžová informovala ředitele o projektu: „MAP ORP Žďár nad Sázavou“. V současné 
době je prioritní setkání Řídícího výboru MAP a schválení aktualizovaného strategického 
rámce MAP. Paní P. hovořila také o personální změně v Řídícím výboru MAP, místo Mgr. 
D. Š. se stal členem řídícího výboru Mgr. R. K. a bývalá ředitelka knihovny paní Mgr. Š. 
bude zasedat v pracovní skupině, která v rámci projektu vznikla. Po roce od zahájení 
projektu se projekt bude evaluovat a hodnotit dosavadní spolupráce a výstupy. V roce 2017 
bude probíhat práce na strategické části MAP, a to především prostřednictvím pracovních 
skupin (3), jejichž první pracovní setkání proběhne lednu 2017. Paní P. hovořila také o 
plánovaných dotačních možnostech z MAS a MŠMT. 

2. Pan místostarosta hovořil o obecných Kritériích pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol 
pro školní rok 2017/2018, aby byla po dohodě s Krajským úřadem Kraje Vysočina 
nenapadnutelná u odvolacího řízení. Ředitelé předložili panu místostarostovi nová Kritéria 
pro školní rok 2017/2018 a tyto budou předložena radě města na vědomí.  

3. Na základě novely školského zákona účinné od 1. 1. 2017 je nutné, aby ředitelé základních 
škol projednali se zřizovatelem a následně předložili do RM termín a místo zápisu dětí do  

4. 1. tříd základních škol. Zápis do 1. tříd ZŠ se bude konat ve dnech 7. a 8. 2017. Totéž platí  
i pro paní ředitelku mateřské školy, která projedná se zřizovatelem a následně pak RM 
seznámí s termínem a místem konání zápisu dětí do mateřské školy. Zápis do MŠ 
proběhne ve dnech 3. a 4. 5. 2017. Společný materiál ohledně termínu a místa konání jak 
za základní školy, tak pro mateřskou školu připraví odbor školství.  

5. Ředitelé se na poradě společně dohodli, že se spádové obvody měnit nebudou  
a OZV o spádových obvodech zůstane obsahově stejná, ale bude změněna pouze po 
formální stránce dle metodiky MVČR platné s účinností od 1. 1. 2017. (OZV schválení 
v ZM dne 23. 3. 2017. 

6. Pan místostarosta informoval přítomné o jednání na Krajském úřadu Kraje Vysočina, 
kterého se zúčastnil v minulém týdnu. Jednalo se o setkání Rady Kraje Vysočina se 
starosty měst a představení grantových a dotačních programů. Týká se zejména Základní 
školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, která má v investičních záměrech požadavky na 
opravu vzduchotechniky. Pan ředitel projedná požadavek s Ing. J. K.. Paní ředitelka Mgr. K. 
plánuje s Ing. P. opravy sociálních zařízení na MŠ Haškova a MŠ Vysocká. 

7. Dne 12. ledna 2017 se pan místostarosta zúčastnil jednání Komise prorodinných aktivit, 
sociální a zdravotní a z tohoto jednání vyplynula potřeba zmapovat školní družiny a školní 
kluby základních škol, jejich pracovní dobu, naplněnost a zda-li na zařízeních proběhla 
dotazníková šetření. Do konce měsíce ledna zašlou ředitelé PO ZŠ a MŠ panu 
místostarostovi požadované informace. 

8. Dále pan místostarosta hovořil o PO Active – SVČ. Tato příspěvková organizace pracuje 
po celém okrese a v různých dalších městech Kraje Vvsočina. Ředitelé do konce měsíce 
ledna zmapují na svých školách, zda-li nemají potřebu služeb Active – SVČ také využívat. 

9. Dalším bodem jednání byl dotaz pana ředitele Mgr. K. na příspěvek na bruslení v roce 
2017 pro základní školy a mateřskou školu ve Žďáře. Protože s touto částkou nebylo 
v rozpočtu 2017 počítáno, pan místostarosta počítá s variantou příspěvek na bruslení 
ředitelům PO ZŠ a PO MŠ zajistit rozpočtovým opatřením v březnu 2017. Pro rozpočet 
roku 2018 bude OŠKS pamatovat na zařazení této částky do rozpočtu i do komentáře. Dále 



 

pan ředitel Mgr. K. informoval přítomné, že žákyně Základní školy Komenského 2 Alžběta 
Pečínková bude reprezentovat svoji školu i město na slavnostní akci s ministryní školství, 
mládeže a tělovýchovy Mgr. K. V., Ph.D. dne 27. 1. 2017 v Jihlavě v Hotelu G. Mahler.    
Jedná se o setkání paní ministryně s talentovanými žáky Kraje Vysočina. Ze všech škol 
Kraje Vysočina bylo vybráno pouze 7 žáků a studentů. Pozvání na slavnostní oběd platí pro 
žáka a doprovod 1 osoby (vyučující, trenér).  

10. Pan ředitel se v minulém týdnu zúčastnil na Krajském úřadě Kraje Vysočina jednání Výboru 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kterého je členem. Řešili problematiku 
přetíženosti PPP v celém kraji, návrh na povinnou spádovost PPP, problematické 
financování šablon, kapacity družin a možnosti navýšení kapacit, průzkum požadavků 
rodičů a další.  Dal nabídku, že materiály, které se budou vztahovat k  ZŠ a MŠ by mohl 
přeposílat. Souhlas od všech zúčastněných. 

11. Pan ředitel Mgr. K. připomenul úkol z poslední porady ředitelů připravit společné setkání 
pedagogů ke Dni učitelů. Do konce měsíce února pan ředitel osloví ředitele s návrhem. 

12. Protože se příští porada ředitelů PO ZŠ a MŠ bude konat až po zápisech dětí do 1. tříd a to 
11. dubna 2017 na Základní škole Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, paní 
Prokopová zašle v dostatečném emailem jednotlivým ředitelům seznamy dětí k zápisu do 
1. tříd základních škol a dále tabulku tzv. rozklíčování zápisu, pro lepší přehlednost dětí  

13. u zápisu na jednotlivých školách. Ředitelé si doplněný seznam dětí k zápisu a tabulku tzv. 
rozklíčování zápisu přinesou s sebou na poradu ředitelů dne 11. 4. 2017.  

 
 
 
 
Zapsala: A. P. 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 17. 1. 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Obecně závazná vyhláška města  
č. 1/2017 

 
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou 

a části školských obvodů základních škol zřízené městem Žďár nad Sázavou 

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou vydalo dne 23. 3. 2017 podle ustanovení  
§ 178 odst. 2 písm. b) písm. c) 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 

Stanovení školských obvodů  

(1) Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, příspěvkové organizace, 
Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3, tvoří: 
a) Žďár nad Sázavou 3 - horní část: ul. Brodská  -  lichá čísla, ul. Okružní  -  čísla 1 až 45, ul. 

Revoluční  - od čísla 29 výše, ul. Komenského, U Klafárku, Hrnčířská, Kamenická, 
Kupecká, Libická, K Milířům, Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trhová, U Křížku, Uhlířská, 
Vápenická. 

b) Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská od čísla 40 výše, Žižkova. 

c) Žďár nad Sázavou 5. 

 
(2) Školský obvod Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková 

organizace, Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6 tvoří: 
a) Žďár nad Sázavou 1 -  mimo ulice Dr. Drože, Kovářova, Libušínská, Žižkova. 
b) Žďár nad Sázavou 6.  

c) Mělkovice, Radonín, Veselíčko. 

  
(3) Na základě dohody města Žďár nad Sázavou a obcí Lhotka, Sklené a Vysoké o vytvoření 

školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad 
Sázavou Komenského 2, příspěvkové organizace, Komenského 2 Žďár nad Sázavou 3, 
kterou tvoří: 
a) Žďár nad Sázavou 3 – dolní část, ul. Brodská  - sudá čísla, ul. Okružní  - od čísla 49 výše, 

ul. Revoluční - čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrádkách, 
1. Máje. 

b) Žďár nad Sázavou 1 - ul. Libušínská do čísla 39, ul. Dr. Drože, Kovářova. 
 

(4) Na základě dohody města Žďár nad Sázavou a obcí Jámy o vytvoření školského obvodu se 
stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 
4, příspěvkové organizace, Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou 4, kterou tvoří: 

a) Žďár nad Sázavou 2, 

b) Žďár nad Sázavou 4, 

c) Žďár nad Sázavou 7, 

d) Stržanov. 



Čl. 2 

Zrušovací ustanovení 

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015  
o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou, ze dne  
26. listopadu 2015.  

Čl. 3 

Účinnost 

Z důvodu obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem 6. dubna 2017. 

 

 

 

 Mgr. Zdeněk Navrátil Ing. Josef Klement 
 starosta města místostarosta města 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


