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ZPRÁVA:

Podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), je každá obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 
docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Pokud sama školu nezřizuje, může uzavřít 
dohodu s jinou obcí, která si zahrne její katastr do školního obvodu své školy. Usnesením č. Z/389/2017 
- 16. Zastupitelstvo města Dvora Králové nad Labem ze dne 14.09.2017 byly schváleny dohody o 
vytvoření společného školského obvodu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcemi Kocbeře, 
Kohoutov, Stanovice, Kuks, Choustníkovo Hradiště, Hajnice, Doubravice, Vlčkovice v Podkrkonoší, 
Libotov a Nemojov. Území těchto obcí bylo zahrnuto do obecně závazné vyhlášky č.5/2017 O stanovení 
školských obvodů základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem a části školského obvodu 
základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem, která byla schválena usnesením č. Z/427/2017 
- 17. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem dne 07.12.2017.

Na základě údajů o kapacitě městských škol byla stanovena jako spádová škola pro všechny obce 
Základní škola Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem. Tato škola má kapacitu 900 
žáků, ve školním roce 2018/2019 ji navštěvovalo 816 žáků, včetně dojíždějících z různých obcí. Tito 
žáci tedy doplňují kapacitu školy a jsou na ně čerpány prostředky ze státního rozpočtu.

Výše uvedené dohody byly uzavřeny na dobu jednoho roku od data podpisu, tj. do 29.09.2018, dodatkem 
byla jejich platnost prodloužena do 29.09.2019. Tyto dodatky byly schváleny usnesením č. Z/521/2018 - 
21. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem dne 06.09.2018. Všechny dotčené obce projevily 
zájem o uzavření nových dohod na dobu neurčitou, tyto návrhy obce schválily na svých zastupitelstvech 
a zaslaly městu Dvůr Králové nad Labem. Usnesením č. R/490/2019 - 27. Rada města Dvůr Králové nad 
Labem ze dne 21.08.2019 doporučuje zastupitelstvu města schválit dohody o vytvoření společného 
školského obvodu s výše uvedenými obcemi s platností na dobu neurčitou.

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcemi: Vlčkovice č. 
ŠPP/DOHO-2019/0594, Doubravice č. ŠPP/DOHO-2019/0592, Hajnice č. 
ŠPP/DOHO-2019/0601, Choustníkovo Hradiště č. ŠPP/DOHO-2019/0596, Kuks č. 
ŠPP/DOHO-2019/0598, Stanovice č. ŠPP/DOHO-2019/0595, Kohoutov č. 
ŠPP/DOHO-2019/0597, Kocbeře č. ŠPP/DOHO-2019/0599, Nemojov č. 
ŠPP/DOHO-2019/0600, Libotov č. ŠPP/DOHO-2019/0593 a pověřuje starostu města 
jejich podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - ŠPP_DOHO-2019_0594_Vlčkovice

Příloha č. 2 - ŠPP_DOHO-2019_0592_Doubravice



Příloha č. 3 - ŠPP_DOHO-2019_0601_Hajnice

Příloha č. 4 - ŠPP_DOHO-2019_0596_Choustníkovo Hradiště

Příloha č. 5 - ŠPP_DOHO-2019_0598_Kuks

Příloha č. 6 - ŠPP_DOHO-2019_0595_Stanovice

Příloha č. 7 - ŠPP_DOHO-2019_0597_Kohoutov

Příloha č. 8 - ŠPP_DOHO-2019_0599_Kocbeře

Příloha č. 9 - ŠPP_DOHO-2019_0600_Nemojov

Příloha č. 10 - ŠPP_DOHO-2019_0593_Libotov

ZPRACOVAL: Hulíková Šárka


