
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
MĚSTA BOHUMÍNA 

 
STANOVUJÍCÍ SPÁDOVÉ OBVODY ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ÚZEMÍ 

MĚSTA BOHUMÍNA 
 

č.18 
 

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo dne 20.12.2001 usnesení č. 425/27 na základě § 84 
odst. 2 písm. i) zákona č 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení) a na základě § 14 zákona ČNR 
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů 

tuto 
obecně závaznou vyhlášku 

stanovující spádové obvody základních škol na území města Bohumín 
 
 

Čl.1 
Základní ustanovení 

1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje spádové obvody pro všechny základní školy 
města  Bohumín. 

2. Spádové obvody byly vytvořeny podle kapacity jednotlivých základních škol, podle 
hustoty osídlení a podle počtu dětí, které plní povinnou školní docházku. 

3. Tato obecně závazná vyhláška ukládá řediteli školy za povinnost přijmout dítě na školu s 
trvalým pobytem v určeném spádovém obvodu dle přílohy této obecně závazné vyhlášky. 
Ředitel základní školy je dále povinen respektovat kapacitu školy, která je stanovena v 
rozhodnutí o zařazení základní školy do sítě škol. Tato obecně závazná vyhláška neukládá 
za povinnost řediteli školy přijmout dítě na školu z jiného spádového obvodu, pokud má již 
plný stav žáků ve třídě. 

 
Čl.2 

Spádové obvody 
1. Spádové obvody jsou vytvořeny podle jednotlivých městských částí, případně jsou 

vymezeny názvy ulic a čísly popisnými. 
2. Přesné vymezení spádových obvodů je uvedeno v příloze, která tvoří nedílnou součást této 

vyhlášky 
3. Příloha může být podle potřeby pro další období novelizována 

Čl.3 
Zvláštní ustanovení 



1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na základní školy s českým jazykem 
vyučovacím. 

2. Tato obecně závazná vyhláška se netýká speciálních tříd, kam doporučuje zařazení dítěte 
lékař nebo psycholog. 

 
Čl.4 

Účinnost 
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15 dnem po vyhlášení, tj. 4.1.2002, 

a to kromě článku I., který nabývá účinnosti dnem zahájení školního roku 2004/2005. 
 
Schváleno dne: 20.12.2001 
Vyhlášeno dne: 21.12.2001 
Vyhláška nabývá na účinnosti dne: 4.1.2002 
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