
Důvodová zpráva 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO NÁVRHU OBECNĚ ZÁVAZNÉ 
VYHLÁŠKY HMP 

O ŠKOLSKÝCH OBVODECH ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

K 1. lednu 2017 nabyla v účinnost obecně závazná vyhláška č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských 
obvodech základních škol (zpracovávána primárně v průběhu celého roku 2016). Úprava školských 
obvodů základních škol ve výše uvedené vyhlášce již neodpovídá skutečnosti. Proto je nutné přistoupit 
ke změně stávající vyhlášky. 

Stanovení školských obvodů upravuje § 178 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 

Na základě došlých požadavků 13 městských částí HMP, zejména z důvodu rozvoje nové bytové 
výstavby v hl. m. Praze, odbor školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy musí do doby zahájení zápisů 
do prvních tříd základních škol v roce 2018 provést změnu stávajícího obecně závazného předpisu. 
Změny a doplnění souvisejí zejména s novými názvy ulic, přesuny celých skupin ulic mezi školami a 
úpravami názvů škol nebo s přesuny školských obvodů. Uvedené změny bude možné realizovat pouze 
vydáním nové obecně závazné vyhlášky. 

Z výše uvedeného důvodu byly již v červnu 2017 osloveny všechny městské části HMP o sdělení 
případných změn nebo doplnění, které by každá městská část požadovala v nové obecně závazné 
vyhlášce o školských obvodech základních škol.  

Podklady s vyznačenými změnami či doplněními byly postupně zasílány až do konce září 2017. Odbor 
školství a mládeže MHMP obdržel ve vymezeném období (červen až září) návrhy na změnu  
z 13 městských částí.  

Na základě podkladů z městských částí je odborem školství a mládeže MHMP zpracován návrh nové 
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol (OZV). Příprava nové 
obecně závazné vyhlášky probíhá podle Pravidel pro přípravu obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. 
m. Prahy, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2239 ze dne 18. 12. 2001, ve znění pozdějších 
změn.  

Důvodová zpráva, která bývá standardně obsahem materiálů pro jednání v orgánech HMP, bude 
následně doplněna o údaje vzešlé z připomínkového řízení na městských částech HMP a Ministerstvu 
vnitra. 


