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Město Šternberk 
Odbor školství a kultury 
Horní náměstí 16 
785 01 Šternberk 

 
dle rozdělovníku 
 
 
 
 
Č.j.:  MEST 86003/2017 
Vyřizuje: Ing. Spišáková, tel.: 585 086 570 
Datum: 22. června 2017 
 
 
 
 
Vážená paní starostko,  
vážený pane starosto, 
 

dovolujeme si Vás informovat o skutečnostech, které souvisí s novelou školského zákona 
pro povinné předškolní vzdělávání a dále v souvislosti s podmínkami pro plnění povinné 
školní docházky. 

Obec je v souladu s § 178 odst. 1 školského zákona povinna v samostatné působnosti 
zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím 
území. Tuto povinnost může obec splnit především zřízením základní školy nebo zajistit 
plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí, což lze učinit dohodou 
o společném školském obvodu základní školy.  

Dovolujeme si tedy Vás vyzvat, pokud zvažujete uzavření dohody o vytvoření společného 
školského obvodu základní školy s městem Šternberk, k zaslání Vaší žádosti, a to v termínu 
do 29.09.2017. Samozřejmě tím není dotčena Vaše možnost jednat a uzavřít dohodu 
s jakoukoli jinou obcí, která zřizuje základní školu s 1. stupněm. 

Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že vzhledem k ukazatelům naplněnosti kapacit 
základních škol v ulicích Svatoplukova a Dr. Hrubého žáky s trvalým pobytem ve Šternberku, 
není v současné době možné garantovat kapacitu pro žáky z jiných obcí. Dostatečnou 
kapacitu má pouze škola na náměstí Svobody. 

V případě, že z Vaší strany neobdržíme ve výše uvedeném termínu odpověď, má se za to, 
že s městem Šternberk ve věci společného školského obvodu aktuálně jednat nechcete 
a pro školní rok 2018/2019 již nebude možné z časového hlediska takovouto dohodu uzavřít. 

Novela školského zákona zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání pro 
děti pětileté a přednostní přijetí dětí čtyřletých a dále se postupně zavádí přednostní přijímání 
dětí mladších (od roku 2018 děti tříleté a od roku 2020 děti dvouleté). Obec je podle § 179 
odst. 2 školského zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně 
přijímaných dětí. Jde o principiálně stejnou úpravu, jaká je pro plnění povinné školní 
docházky v základních školách, tedy obec buď zřizuje mateřskou školu, nebo se dohodne 
s jinou obcí zřizující mateřskou školu na společném školském obvodu. 
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Děti, které mají trvalý pobyt ve Šternberku, budou do mateřských škol přijaty v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města Šternberka č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených městem Šternberk. Podle této vyhlášky tvoří celé území města 
jeden školský obvod pro obě mateřské školy. Kapacita mateřských škol ve Šternberku 
je aktuálně zcela naplněna, z toho důvodu není možné jednat o společném školském 
obvodu. 

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
Mgr. Jana Kameníčková, v. r. 
vedoucí odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rozdělovník: 
 
Obec Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí 
Obec Hlásnice, Hlásnice 28, 785 01 Šternberk 
Obec Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk 
Obec Huzová, Huzová 131, 793 57 Huzová 
Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk 
Obec Lužice, Lužice 58, 785 01 Šternberk 
Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Komárov 
Obec Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Mutkov 
Obec Strukov, Strukov 33, 784 01 Litovel 
Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Litovel 
 

 

 

(zasláno prostřednictvím datové schránky Města Šternberka v souladu s ustanovením § 17 a § 18 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) 
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