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Poskytnutí infomace na žádost dle 7ák0na č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

WW Prahy (dále jen „povinný subjekt“) byla dne 5. 4. 2019 doručena
pod č. j.: MHMP

618751/2019

Vaše

žádost

o poskytnutí

informace

podle zákona

č. l06/ I999 Sb., o svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které
požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Zjakéha důvodu došla \ivhláškou č. 1/20l8 Sb. hl. m. Prahy ke :měně spádových oblastí
následujících :ákladm'cl') škol na Praze 6:
Zák/adm'š'kala a Mateřská Škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43,
Základm'škola Hanspaulka, Sušická 29/1000. Praha 6,
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6. Alžírská 26,
Základníškola a Mateřská Škola, Praha 6, Bílá ],
Základníškola a lVIateřs/(á Škola Antonína Čermáka,
Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/93 (),
Záklaa'níško/a a Mateřská Škola, Praha 6, náměstíSvobody 2,
Základníškola Vokovice,
Základníškola Norbertov, Praha 6, Norbertov ]?
2. Jaké ih/brmační vstupy bylv vzaty v úvahu pro změny oproti dříve platné obecně závazné

vyhlášce č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy?
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3. Jaké konkrétní požada vky na změny a kdy vznesla Městská část Praha 6?

4. Jakým způsobem byly do demografických údajů promítnuw ínjbrmace 0 odkladech zahájení
školní docházky?

5. Existuje pro schvalován [ nové vyhlášky dů vodová zprá va ? Pokud ano, prosím 0 její zaslán [.

Povinný subjekt k Vaší žádosti uvádí následující informace:
Ad 1. Veškeré změny, které byly provedeny vrámci vyhlášky č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy,
oškolských obvodech základních škol, byly provedeny na žádost městské části, která je
zřizovatelem předmětných základních škol, veškeré úpravy pro vyhlášku č. 1/2018 Sb. hl. m.

Prahy, o škoLských obvodech základních škol, tvoří přílohy č. 1, 2, 3 a 4 tohoto přípisu. Tato
vyhláška nahradila vyhlášku č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních
škol.
Ad 2. Městská část Praha 6 zaslala žádost o změnu školských obvodů v podobě, která tvoří
přílohy č. l, 2, 3 a 4 tohoto přípisu. Jiné podklady zpracovatel obecně závazné vyhlášky

od příslušné městské části neobdržel. Zároveň v rámci řádného připomínkového řízení nebyly
doručeny návrhy ani připomínky od jiných subjektů ani od veřejnosti. Vzhledem ktomu, že
obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol stanovuje školské obvody

pouze u škol zřízených městskými částmi, bylo plně příhlédnuto knávrhu zřizovatele Vámi
uvedených základních škol. Neboť právě příslušná městská část má místní znalost a má

kompetenci efektivně rozvrhnout kapacity svých škol v rámci školských obvodů. Městská část
nemá kompetenci vydávat obecně závaznou vyhlášku, toto přísluší pouze Zastupitelstvu
hlavnim města Prahy. Hlavní město Praha však jako obec nezřizuje tzv. spádové základní
školy. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.škoLšký zákon“) používá
pouze pojem „obec“, nikoli „městská část“. Pro území hlavního města Prahy školský zákon
neobsahuje žádnou zvláštní úpravu, pojem „Obec“ ve školském zákoně není ani legislativní
zkratkou i pro městskou část, jako je tomu v některých jiných zákonech.

Proto je nutno při výkladu pojmu „Obec“ ve škoLském zákoně vycházet z obecné úpravy, tj.
ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o Praze“). Podle & 1 odst. 1 Zákona o Praze je obcí hlavní město Praha. Jednotlivé

městské části obcemi nejsou. Používá-li proto školský zákon pojem „obec“, rozumi se tím v
tomto zákoně hlavní město Praha, nikoli jednotlivé městské části.
K tomu je však nutno uvést, že ve Statutu hlavního města Prahy je všem městským částem

svěřen výkon samosprávy ve školství příslušející obci s výjimkou stanovení školských obvodů
(položka č. 51 přílohy č. 2 Statutu hlavního města Prahy). Veškerá práva a povinnosti,
stanovené školským zákonem obcím, proto vykonávají na základě přenesení této působnosti ze
strany hlavního města Prahy všechny městské části. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno za
obec (při výkonu samosprávy ve školstvů ve smyslu školského zákona považovat městskou část
hlavního města Prahy. Hlavní město Praha tak vydává pouze obecně závaznou vyhlášku na
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základě podkladů které obdrží od městských částí. Městské části mají možnost se kprávní
úpravě obecně závazného předpisu vyjádřit a zasílat připomínky a návrhy na změnu.
Ad 3. Kompletní požadavky na změnu obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy,
o škoLských obvodech Základních škol, od Městské části Praha 6 tvoří přílohy 1„ 21 3 a 4 tohoto

připisu.
Ad 4. Odklady školní docházky nelze v rámci přípravy jednotlixých školských obvodů
Základních škol jednoduše predikovat. V případě, že by bylo možné kapacity základních škol
vztahovat k počtu dětí, které mají odklad školní docházky, tvořily by toto zohlednění přímo

městské části. Městské části jako nvizovatele' spádových základních škol jsou v trvalé
komunikaci s ředitelkami a řediteli příslušných základních škoL kteří mají na základě školského

zákona údaje z matrik o počtech dětí pro příslušný školský obvod. Lze tedy předpokládat, že je
možné údaje zohledňovat pouze v případě, kdy je možné včas ziskat relevantni údaje pro tvorbu
nové obecně závazné vyhlášky o škoLských obvodech základních škol.
Ad 5. Požadovanou důvodovou zprávu Vám zasíláme jako přHohu č. 5 tohoto přípLsu.
V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovo1ujemc upozornit, že obecně závazná vyhláška
č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy, () školských obvodech základních škoL byla s účinností od 1. dubna
2019 nahrazena obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, () školských obvodech
základních škol. Novou obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo hlavního města
Prahy svým usnesením č. 4/50 ze dne 28. 2. 2019. Nová obecně závazná vyhláška byla vydána
dne 4. března 2019. Pro úplnost Vám sdělujeme, že Městská část Praha 6 v rámci nové úpravy
obecně závazného předpisu nepožadovala žádné změny.
S pozdravem

Mgr. Le nka Ně mcová

ředitelka odboru
podepsáno elektronicky

Přílohy:
dlc textu

Rozdělomík:
1. Stejnopis č. 1 bude mslán elektronicky žadateli na uvedenou emailovou adresu
2. Stejnopis č. 2 bude založen do spisu na odboru SML MHMP
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