Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města Pardubic

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2021, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA Č. 2/2018, KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY
A ČÁSTI ŠKOLSKÝCH OBVODŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM PARDUBICE
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 11.03.2021 usnesením č. Z/2038/2021 usneslo
vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) 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 přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů
základních škol zřízených statutárním městem Pardubice, se mění takto:

1. V článku 1 odst. 2 se text „Základní školy a mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159,“
nahrazuje textem „Základní školy Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159,“.
2. V článku 1 odst. 4 se vypouští text „Základní školy Waldorfská Pardubice, Gorkého 867,“.
3. V článku 1 se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní takto:
„7. Školský obvod Základní školy Waldorfské Pardubice, Gorkého 867, a Základní školy Montessori
Pardubice, příspěvkové organizace, tvoří území statutárního města Pardubice („školský obvod
VII“).“
4. V článku 1 se dosavadní odst. 7 nově označuje jako odst. 8.
5. V článku 1 odst. 8 se text „dle odst. 1 až 6“ nově nahrazuje textem „dle odst. 1 až 7“.
6. Příloha, kterou se graficky znázorňují školské obvody a části společných školských obvodů základních
škol zřízených statutárním městem Pardubice v mapě města, se nahrazuje jejím novým zněním.
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Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2021.

…………………...........................................
Ing. Martin Charvát, v.r.
primátor
statutárního města Pardubic

…………………...........................................
Ing. Petr Kvaš, v.r.
náměstek primátora
statutárního města Pardubic

Vyvěšeno dne: 19.03.2021
Sejmuto dne: 04.04.2021
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