Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

__

Pro “odhání ZM
_dne:
24.04.2017

Název bodu iednání:

[>>>Vyhláška o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem Příbram <<<]

Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru školství, kultury' a sportu -

Proiednáno:

v RM dne 06.03.2017, usnesení č. 206í2017

Text usnesení RM:

Rada d o p o r u č uje ZM

schváíit obecně závaznou vyhlášku o stanovení školského
mateřských škol zřizovaných městem Příbram v navrženém znění

Napsal:

Mgr. P. Prejzek

obvodu

-

Návrh na usnesení:
(>>>ZM schvaluje x neschvaluje
obecně závaznou vyhlášku o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem
Příbram v navrženém znění<1<<)

Důvodova' zpráva-.

V souladu s ustanovením g. 179 odst. 3 zákona “č, 561í2004 Sb.. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. které ukládá
obcím povinnost stanovit školská obvody, je-li v obci více mateřských škol zřizovaných obcí,
v souladu 55 10 písm. d) a 5 84 odst. 2 písm. h) zákona (3. 12812000 Sb., oobcích (obecní zřízení)
ve znění pozdégších přepisů, a na základě doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města
Příbram, předkládá odbor Školství, kultury a sportu (OŠKS) návrh znění obecně závazné vyhlášky

o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných městem Příbram.
Vsouladu s doporučením Komise pro výchovu a vzdělávání (viz příloha) OŠKS navrhuje. aby byl
školský obvod pro všechny mateřské školy zřšzované městem Příbram tvořen celým územím obce
Příbram.

Přílohy:

1) Návrh textu vyhlášky o stanovení školského obvodu mateřských škol zřizovaných

městem Příbram + schvalovací doložka
2) Text zápisu z 17. jednání Komise pro výchovu a vzdělávání

r
"

MESTOPRIBRAM

'

Obecně závazná vyhláška č. .../2017
ze dne....................2017
o stanovení školského obvodu mateřský
ch škol zřízených městem Příbram
Zastupitelstvo města Příbram se na svém
zasedání dne
usnesením č.
usneslo vydat
na základě ustanovení 5 179 odst. 3
zákona č, 5612004 Sb., o předškolní
m, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol
ský zákon), Ve znění pozdějších předpisů,
a vsouladu
s 5 10 písm. d) a 5 84 odst. 2 písm. h) záko
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze
ní), ve znění
pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou
vyhl
ášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Stanovení školského obvodu
Školský obvod mateřských škol zřízených
městem Příbram, a to:
1) Mateřské školy V Zahradě se sídlem Jung
mannova 416, 261 01 Příbram lII
2) Mateřské školy Kilčkova vila se sídlem
Ondrákova 280, 261 01 Příbram Il,
3) Mate

řské školy Klubíčko se sídlem Okružní
200, 261 01 Příbram Vll,
4) Mateřské školy Perníková chaloupk
a se sídlem Kutnohorská 101, 261 01 Příb
ram Vll,
5) Mateřské školy 28. října

55, Příbram Vll se sídlem 28. října 55, 261 01
Příbram Vll,
6) Mateřské školy, Příbram VII, Bratří Čapk
ů 278 se sídlem Bratří Capků 278„ 261 01 Příb
ram W,
7) Mateřské školy Pohádka se sídlem
Hradební 66, 261 01 Příbram I,
8) Mateřské školy, Příbram Vll, Jana Drdy
496 se sídlem Jana Drdy 496, 261 01 Příbram
Vll,
9) Mateřské školy, Příbram Ill, Jungmannova
91 se sídlem Jungmannova 91, 261 01 Příb
ram Ill,
10) Mateřské školy, Příbram Vlll, Školní 131
se sídlem Školní 131, 261 01 Příbram Vlll,
11) Mate
řské školy pod Svatou Horo

u se sídlem náměstí Dr. Josefa Theurera
262, 261 01 Příbram H,
12) Alternativní mateřské školy se sídlem Skoln
í 143, 261 01 Příbram Vlll,
13) Mateřské školy Rybička se sídlem Fibic
hova 272, 261 01 Příbram II,
14) Wald
orfská školy Příbram -— mateřské školy,
základní školy a střední školy se sídlem

Hornická 327, 261 01 Příbram ll

tvoří katastrální území Příbram (Příbram
i, Příbram ll, Příbram lll, Příbram lv,
Příbram VlIl,
Příbram IX), katastrální území Březové Hory
(Příbram Vl, Příbram Vll), katastrální územ
í Zdaboř
(Příbram V), katastrální území Brod u Příb
ramě, katastrální území Bytíz, katastrální územ
í
Kozíčín,
katastrální území Lazec, katastrální území
Orlov, katastrální území Zavržice a katastráln
í území
Zežice.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 15. dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení,
který nastává dnem vyvěšení na úřední
desce Městského úřadu Příbram.

MĚSTO PŘÍBRAM
Otisk úředního razítka

lng. Jindřich Vařeka
starosta

Mgr. Alena Ženíšková
1. místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejněno na internetových stránkách města
Příbram dne:
Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu

'

Bchvalovací doložka
k obecně závazná vyhlášce města č. ...,í201? o stanovení školského obvodu mateřských škol
zřízených městem Příbram
Zpracoval:

lng. Lea Enenkelová,
vedoucí Odboru školství, kultury a sportu

.

Schválil:

Mgr. Radka Škubalová
vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek

..

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS
vedoucí Odboru vnitřních věcí

..

Ing. Jiřina Dubcová
vedoucí Samostatného oddělení kontroly a vnitřního auditu

..
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KW/17/2017

Zápis ze 17. jednání
Komise pr

o výchovu a vzdělávání
- KW

Datum:

18. leden 2012

Účast:

Dle prezenční listiny - ko

mise je usnášeníschopná;

omluvení: Ing. Mirosl
ava Mádrová, lng Ma
rkéta Klemšová;

Host:

lng. Lea Enenkelová, vedouc
í

Koordinátorka:

OŠKS

Mgr. Věra Holá, OŠKS

Program:

1.

Zahájení jednání.

2.

Schválení programu

jednání.
informace 7 členové
komise, předsedkyně
komise, vedoucí OŠKS
4.
Projednání návrhu
a koordinátorka KW.
na vymezení školsk
ého obvodu spádov
é mateřské školy
školského zákona Účin
vsouladu se změnou
nou od 1. 1. 2017.
5. Posuzování předlo
žených žádostí pro po
dporu v oblasti výchov
Příbram na rok 2017.
y a vzdělávání pro dot
ační řízení města
6. Diskuze.
'
7. Závěry.
_
3.

ad 1) Zahájení jednán
í KW

.

ad 2) Schválení prog
ramu

jednání. Navržený pr
ogram byl schválen bez
připomínek.

ad 3) Informace členů
a před

hlasováno: 5/0/0

sedkyně komise

, vedoucí OŠKS a koordi
Stravování žáků ZŠ
nátorky KW:
Školní; příprava no
vého materiálu od
mě
ňování ředitelů a
pro ředitele škol zřizov
změna Metodického
aných městem Příbra
pokynu
m; navýšení
počtu zaměstnanců Mě
Ú Příbram.

ad 4) Na základě zm
ěny školského zákona
, účinné od 1. 1. 201
vymezení školského
7, navrhuje komise
obvodu spádové mate
Radě města Příbram
řské školy — viz závěry
.
ad 5) Komise posuzo
vala předložené žád
ostí pro podporu vob
řízení města Příbram
lastí výchovy a vzd
na rok 2017. Návrh
ělávání pro dotační
na vyřazení žádostí a
uvedena v „Seznamu žád
navržená výše podpor
y pro každou žádost
ostí" — viz příloha.
je
ad 6) Diskuze. Přítom
ní členové komise vza
li na vědomí termíny
jednán

í KW v roce 2017.

ad 7)

' Závěry:
1. Komise doporučuje
RM y_ydat, v souladu
s š 10 písm. d) a s š 84
o obcích (obecní zřízen
odst. 2 písm. h) zákona
í), ve znění pozdějšíc
č. 128/2000 Sb.,
h
předpisů, obecně záva
obvodu spádové mate
znou vyhlášku na vym
řské školy a pravidel
eze
ní školského
zajištění podmínek pře
přijímaných podle 5
dškolního vzdělávání
34 odst. 3. Pro tyto
dětí přednostně
účely se použije 5 17
a vzdělávání doporučuj
8 odst. 2 až 4 obdobn
e výše uvedené na zák
ě. Komise pro výchov
ladě změny školského
u
zákona, účinné od 1.
1. 2017.
- 1_

KW/17/2017

:
i

z důvodu vyvarování se mnohým problémům, mimo jiné
tzv. spádové turistice, a především vzhledem
ke skutečnosti, že každá mateřská škola zřizovaná městem
Příbram aplikuje vlastní školní vzdělávací

program, KW doporučuje, aby byl školský obvod pro všechny
mateřské školy zřizované městem Příbram
tvořen celým územím obce Příbram.
hlasováno pro: 5

proti:

6

zdržel se:

0

2. Komise navrhuje poskytnutí dotaci zrozpočtu města Příbram
voblastí výchovy a vzdělávání vroce
2017 dle přiloženého „Seznamu žádostí“.
hlasováno pro: 5

Datum:

20. 1. 2017

Zapsala:

Mgr, Věra Holá koordinátorka komise

Předsedk

“'

'

-

"

vá

proti:

0

zdržeise:

0

Místopředsedk ně komise: M r, Da mar Moravcová

[nadpis-I

Pedpisz _
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