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OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU 

pro obec Habrůvka 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, jako příslušný správní orgán podle § 178 odst. 3 a podle 
§ 179 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školský zákon), zahajuje řízení o návrhu 
opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve věci: 

STANOVENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU 
pro obec Habrůvka, se sídlem Habrůvka 72, 679 05 Křtiny, IČO: 00637220 

 
 

ve smyslu § 178 odst. 3 školského zákona takto: 

Území obce Habrůvka je částí školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 
Mateřská škola Křtiny, se sídlem č.p. 240, 679 05 Křtiny, IČO: 62073290, kterou zřizuje Městys Křtiny, se 
sídlem č.p. 26, 679 05 Křtiny, a to s platností 01.05.2022 do 30.04.2023. 
 

Odůvodnění: 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství (dále jen KrÚ JMK), na základě podnětu občana obce 
Habrůvka ke stanovení školského obvodu pro předškolní vzdělávání dětí s trvalým pobytem v obci Habrůvka 
a následného prověření situace, stanovil opatřením obecné povahy č.j. JMK 62416/2021, ze dne 28.04.2021 
školský obvod pro obec Habrůvka, se sídlem Habrůvka 72, 679 05 Křtiny, IČO: 00637220, a to tak, že území 
obce Habrůvka se, s platností od 01.09.2021 do 28.02.2022, stalo částí školského obvodu mateřské školy, jejíž 
činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 
324/4, 679 04 Adamov, IČO: 65765907, kterou zřizuje město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. 
 
Vzhledem k výše uvedenému si byl KrÚ JMK vědom dočasnosti řešení otázky spádové mateřské školy pro děti 
s trvalým pobytem v obci Habrůvka, proto inicioval na začátku měsíce listopadu 2021 schůzku mezi zástupci 
odboru školství KrÚ JMK a obcí Habrůvka, městem Adamov a městysem Křtiny. Důvodem bylo zjištění 
aktuální situace v dané věci. Jednání proběhlo dne 05.11.2021.  Z jednání vyplynulo, že obec Habrůvka chce 
situaci řešit zřízením vlastní mateřské školy, v danou chvíli, má studii na rekonstrukci budovy, z termínu 
dokončení rekonstrukce vyplynulo, že tímto způsobem pro školní rok 2022/2023 předškolní vzdělávání 
zajištěno nebude.  
 
KrÚ JMK uvádí následující: Podle § 179 odst. 2 školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro 
předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 školského zákona tj. dětí, které před 
začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu. Tuto 
povinnost obec naplňuje tím, že zřizuje vlastní mateřskou školu, nebo tím, že zajišťuje podmínky pro 
předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Ustanovení § 179 odst. 3 
školského zákona stanoví, že se na vymezení školského obvodu spádové mateřské školy a pravidla zajištění 
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podmínek předškolního vzdělávání dětí uvedených v odst. 2 použije § 178 odst. 2 až 4 školského zákona 
obdobně. Toto pak v kontextu § 178 odst. 3 školského zákona znamená, že pokud území obce nebo jeho část 
nespadá pod školský obvod ani společný školský obvod žádné mateřské školy a je ohroženo právo 
přednostního přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedeného v § 34 odst. 3 školského zákona, krajský úřad 
opatřením obecné povahy pro toto území vytvoří nebo na ně rozšíří školský obvod nebo společný školský 
obvod mateřské školy zřizované touto nebo jinou obcí nebo svazkem obcí, a to s platností nejdéle na 
24 měsíců. 
  
KrÚ JMK na základě posledního jednání s obcí Habrůvka a městysem Křtiny, dne 17.01.2022, konstatuje, že 
obec Habrůvka si stále neplní svoji povinnost ve smyslu § 178 odst. 2 školského zákona, když žádným 
způsobem nezajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 
školského zákona.  
 
KrÚ JMK konstatuje, že v situaci, kdy obec Habrůvka nezřizuje mateřskou školu a ani nezajišťuje podmínky 
pro předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí, resp. svazkem obcí, je jednoznačné, že 
předškolní vzdělávání dětí s místem trvalého pobytu na území obce Habrůvka je ohroženo.  
 
Z dat poskytnutých starostou obce Habrůvka vyplývá, že v současné době má v obci Habrůvka trvalý pobyt 
celkem 17 dětí, které budou mít od 01.09.2022 právo na předškolní vzdělávání (tj. dětí ve věku 3 – 5 let), 
z toho minimálně 6 dětí již nějakou mateřskou školu navštěvuje. 
  
KrÚ JMK před zahájením tohoto řízení prověřoval situaci v mateřských školách zřizovaných jinými obcemi 
v okolí obce Habrůvka, ve kterých by se okruh dětí s trvalým pobytem v obci Habrůvka (viz výše) mohl 
vzdělávat, tedy z pohledu volné kapacity, ale i z pohledu akceptovatelné dopravní dostupnosti pro rodiče 
těchto dětí.  
 
Na základě výstupů tohoto prověřování dospěl KrÚ JMK k závěru, že kapacita mateřské školy, jejíž činnost 
vykonává Základní škola a Mateřská škola Křtiny, která je nejblíže obci Habrůvka, bude k 01.09.2022 
dostatečná tak, aby případné uplatnění práva přednostního přijetí k předškolnímu vzdělávání dětmi s trvalým 
pobytem v obci Habrůvka neohrozilo uplatnění práva přednostního přijetí dětmi s trvalým pobytem 
v Městyse Křtiny.   
 
Vzhledem k tomu, že v důsledku absence spádové mateřské školy děti s trvalým pobytem v obci Habrůvka 
starší tří let nemají právní jistotu přednostního přijetí k předškolnímu vzdělávání, čímž dochází k ohrožení 
jejich zákonem daného práva na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání, KrÚ JMK v souladu s § 178 
odst. 3 a § 179 odst. 3 školského zákona vydává návrh opatření obecné povahy, kterým rozšiřuje školský 
obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křtiny, se sídlem č.p. 240, 679 
05 Křtiny, IČO: 62073290, kterou zřizuje městys Křtiny, se sídlem č.p. 26, 679 05 Křtiny, na území obce 
Habrůvka, a to s  platností od 01.05.2022 do 30.04.2023. 
 
Pokud obec Habrůvka zřídí mateřskou školu nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované 
jinou obcí nebo svazkem obcí, pozbývá opatření obecné povahy v odpovídajícím rozsahu účinnosti. 
 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, podle § 172 odst. 1 správního řádu 
 

vyzývá 
 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení školského obvodu pro obec Habrůvka podávaly písemné připomínky 
ve smyslu § 172 odst. 4 správního řádu nebo písemné námitky ve smyslu § 178 odst. 3 školského zákona a 
§ 172 odst. 5 správního řádu, doručením Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru školství, Žerotínovo 
náměstí 3, 601 82 Brno ve lhůtě do 45 dnů ode dne zveřejnění návrhu.  
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Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy 
vydává. Lhůta k podání písemných připomínek nebo písemných námitek je správním orgánem stanovena v 
souladu s § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu. 
 
 
 
 
 
Mgr. Hynek Nespěšný v. r. 
vedoucí odboru školství 
 
 
 
 
Oznámení bylo vydáno ve třech rovnocenných stejnopisech. 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Rozdělovník:  
Obec Habrůvka, Habrůvka 72, 679 05 Křtiny 
Městys Křtiny, č.p. 26, 679 05 Křtiny 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
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