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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 5/2016, jíž se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
městem Tišnovem, a která tyto školské obvody MŠ nahrazuje jedním obvodem, jehož území
tvoří území města Tišnova.
Nová obecně závazná vyhláška zohledňuje legislativní změny zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a
dále měnící se a nerovnoměrně rozložené počty dětí s trvalým pobytem ve městě Tišnově v
jednotlivých věkových kategoriích v původních spadových obvodech mateřských škol a v
neposlední řadě požadavky rodičů zmíněných dětí na vytvoření jednoho společného
školského obvodu pro MŠ.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA TIŠNOVA
č. 1/2018,
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem

___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání č. 1/2018 dne 12.2.2018 usneslo vydat na základě
§ 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Stanovení školských obvodů
Do školského obvodu mateřských škol spadají následující mateřské školy zřizované městem
Tišnovem:
1) IZO 600109640, IČO 49457560, Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace,
2) IZO 600109666, IČO 49458744, Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace,
3) IZO 691001383, IČO 72049634, Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace.
Školský obvod tvoří celé území města Tišnova.
Článek 2
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2016 ze dne
12.12.2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 2. března 2018.
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