
VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 20.11.2019 
 
Věc: Materiál k bodu 4 - Stanovisko k obecně závazné vyhlášce statutárního města 

Brna č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví 
spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2018 a k obecně 
závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 3/2019, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města 
Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních 
škol, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 2/2018 

 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice 
Zpracovatel: Ing. Brynza V Brně dne 02.10.2019 
 
 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB (dále jen OŠMT) se na MČ obrátil se žádostí ve věci 
připravované novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2019, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví 
spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 1/2018 a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody 
základních škol, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2018. 
 
Povinnost vymezit spádovost pro jednotlivé MŠ a ZŠ plyne z novely zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
přepisů, a to s účinností od 01.01.2017. 
 
V současné době platná obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2019 vymezuje 
spádové obvody jednotlivých MŠ takto: 
 
Mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 
Jihlavská (č. 20, 22, 27), Kamenice (od č. 1d), Okrouhlá, Pod Nemocnicí (č. 25–39), Studentská, 
Vedlejší. 
 
Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace 
Dlouhá č. 2, Jihlavská (č. 2–21 vyjma č. 20), Kamenice (do č. 1d), Kejbaly, Na Pískové cestě, 
Neužilova č. 35, Pod Nemocnicí (č. 1–23), Ukrajinská (č. 19–35), Uzbecká, Vinohrady (po hranici 
městské části), Vohnoutova.  
 
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11, příspěvková 
organizace 
Čeňka Růžičky (sudá č. 2–30), Dvořiště, Elišky Přemyslovny (po hranici městské části), Hraničky (č. 
25–59), Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, Souhrady, Švermova, Vyhlídalova (č. 20–30), Zadní, 
Žlíbek. 
 
Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace 
Amerlingova, Bohuňova, Čeňka Růžičky (lichá č. 7–29), Havelkova, Hraničky (č. 1–20), Lány (sudá 
č. 2–32 a č. 3), Neužilova (č. 1–23), Podsedky, Rolnická, Sobolova, Spodní, Tříčtvrtní, Vyhlídalova 
(č. 2–13), Za Kovárnou. 
 
Mateřská škola POHÁDKA Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace 
Arménská, Běloruská, Dlouhá (č. 1–3), Gruzínská, Lány (lichá č. 3a – 77a a sudá č. 34 – 78a), 
Moldavská, Traťová (č. 3, 6 a 8), Ukrajinská (č. 1–17). 
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V současné době platná obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2019 vymezuje 
spádové obvody jednotlivých ZŠ takto: 
 
Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace 
Amerlingova, Arménská, Běloruská, Bohuňova, Gruzínská, Havelkova, Jihlavská, Lány, Moldavská, 
Podsedky, Rolnická, Spodní (č. 2–16), Traťová (č. 3, 6, 8), Tříčtvrtní, Ukrajinská, Uzbecká, 
Vyhlídalova, Za Kovárnou. 
 
Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 
Čeňka Růžičky, Dlouhá, Dvořiště, El. Přemyslovny (č. 50–70), Hraničky, Humenná, Kamenice, 
Kejbaly, Lískovecká, Na Pískové cestě, Netroufalky, Neužilova, Nové Nivky, Okrouhlá, Pod 
Nemocnicí, Sobolova, Souhrady, Spodní (č. 18–24), Studentská, Švermova, Vedlejší, Vohnoutova, 
Zadní, Žlíbek. 
 
 
Vzhledem k tomu, že na území MČ v roce 2019 nevznikla žádná nová ulice a taktéž v MČ nedošlo 
ke sloučení školského obvodu s některou z přilehlých obcí města Brna, není nutné, aby MČ 
požadovala po OŠMT změny ve spádovosti výše uvedených MŠ a ZŠ. 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
nepožaduje 
 
provedení změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2019, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové 
obvody mateřských škol, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2018 
a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních 
škol, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2018, týkající se spádových 
obvodů příspěvkových organizací nacházejících se na území MČ, a to MŠ a ZŠ Vedlejší 10, ZŠ 
Arménská 21, MŠ Uzbecká 30, MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Švermova 11, MŠ 
Amerlingova 4, MŠ Pohádka, Běloruská 4 
 
ukládá 
 
vedoucímu Sociálnímu odboru zaslat toto stanovisko na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
MMB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie dopisu OŠMT MMB ze dne 23.09.2019 
 Kopie obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2019 včetně přílohy 
 Kopie obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2019 včetně přílohy 

 


