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Značkaz Š<slsucH

vpŘBĺľ,iÁvyrĺĺ,Ášxł
OPATRENI OBECNE POVAHY
sTANovENÍ ŠxomrÉHooBvoDU
pľo obec Dobřejovice

odboľ školstvíKľajského úřadu Středočeského kľaje, jako příslušný správní oľgiĺnpodle

$ l 78 odst. 3 zźlkona č,. 561lŻ004 Sb., o předškolním' základním, středním, vyššímoclboľnéln
jiném vzdělttvźní (školský z'źkon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školskÍzálĺon)
a na zźlkladě žádosti obce Dobřejovice ze dne 2'7. 1' 2021, č. j. 0139o llz}zllKusl{,,ĺ iízelli
o opatření obecné povahy podle $ l7l a nasledujícíchčásti šestézákona č. 5o0/:l0(14 Sb.,
spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen spľávnířád),
a

stanovuje
ve smyslu $ 178 odst. 2 písm. c) školského zákona šlĺolskýobvod takto:

Území obce Dobřejovicę, se sídlem Na Návsi 26, 251 0l Dobřejovice, je částíškolskćho
obvodu Zźkladni školy ą mateřské školy Čestlice, se sídlem Na Návsi 3,251 Cl Cestlice,
IČ70 991 685, zÍízęÁéobcí Čestlice, se sídlem Pitkovická zgol, isf bi-e"*ĺĺ*u .
s platností na

l2 měsíců.

odůvodnění:
odboľ školství Krajského úřadu Sh-edočeského kraje, obdrŽel dne 27. 1. Ż021 Žáĺlost obce
Dobřejovice o stanovení školského obvodu pro plnění povinné školnídochő'zl1ĺ. ()be:c
Dobřejovice nezÍizuje zźklađní
školu. Povinná školnídocházka byla zajištěna dĺrlroclou
o vytvoření společného{kolského obvodu s obcí Pľůhonice uzavřęnou dne 5. 6' 2Ol,+, ktr:rc'rt

však obec Průhonice dne 26'

11.

2oŻO vypověděla.

V

důsledku absęnce spádové základni školy dochází u dětí s trva|ým pobytern v obci
Dobřejovice k ohľoŽení plnění povinné školní docházĘ. odboľ školstvíKrajślĺélrc
ťlřadu
Středočeského kraje v souladu s $ l 78 odst. 3 školského zákona vydtlvá opatření obecné

povahy, kterým stanovuje územíobce Dobřejovice jak-o část školského obvodu żáklaĺlníškoly
a mateřské školy Čestlice' Pitkovická,290,25l 0l Čestlice, a to s platností na 12 nrěsíců.

Stanovení uvedeného školského obvodu zohledňuje kritéria pro přijetí k zállladnímtr
vzdělávání ve školnímľoce 202l12022 vydaná Základní školou Průhonici, ókres Pľaľra_ zápaĺ7.
Dle 3. - 5. bodu těchto kľitériíbudou přednostně přijímány děti z obcí Dobřejovice, F[edn,k.
Modletice, NupaĘ, PopovičĘ,a to děti, u kteľých byio ľozhodnuto o odkladu povinné školní
docházĘ, dále děti, které mají v Základní škole Pľůhonice,okľes Praha-západ SotlÍ'ozen()e
a děti, které navštěvujíMateřskou školu Pľůhonice,okľes Praha-západ.
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Při

stanovení školskéhoobvodu odboľ školstvíKrajského úřadu Středočeskéhcl kraje
akceptoval námitĘ obce čestlice proti návľhu opatření obecné povahy o stanovení školského
obvodu ze dne 11. 3.2021, č. j. ČEST/214/2021, ýkajícíse môzneľ'ô překľočenín:jvyššího
povoleného počtu Žáků uvedeného v rejstříku škol a školsĘch zaÍízení.

V návaznosti na qýše uvedené a vzhledem k tomu' Že v důsledku absence spádové zakladní
školy dochŁí k ohľoŽení plnění povinné školní dochŁĘ, odbor školství Krajského úl'adu
Středočeského kľaje ľozĘodl tak, jakje uvedeno ve výroku ľozhodnutí.

Poučení
Proti opatření obecné povahy dle $ l73 odst. 2 spľávního řádu nelze podat opravný
pľostředek. Dle $ l73 odst. 1 spľávního řádu opatření obecné povahy nabývá účjnnosti
patnácým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky'

Mgr. Blanka Suchanová v'

ľ.

odborný refeľent odboru školství
opľávněná úředníosoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dotlu 15 dnů.

Vyvěšeno
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Sejmuto dne

"'.!.,.lł.(.'!..

Razítko, podpis oľgánu,

[teý

vyvěšení a sejmutí oznámení'

Rozdělovník: obec Dobřejovice, Na Návsi 26,

25 l 0l Dobřejovice, IDDS: n7ua9vb
obec Čestliqe, Pitkovická 290,2510l Čestlicá ID DS: rmtbzat
Kľajský úřad Střędočeskéhokľaje, odbor školství, Zborovská l l, l50 2l Praha
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