
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 14/33 
ze dne  13.2.2020 

k návrhu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

vypořádání připomínek k návrhu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech 
základních škol, které je uvedeno v příloze č. 1 důvodové zprávy, včetně připomínek 
městských částí, kterým nebylo vyhověno 

I I .   s c h v a l u j e  

obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol, uvedenou v příloze č. 
1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 17.2.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-8034  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 14/33 ze dne 13. 2. 2020 
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
 

o školských obvodech základních škol 

 
 Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13. 2. 2020 vydat podle § 44 odst. 

3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

§ 1 

 

 Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze 

k této vyhlášce. 

 

§ 2 

 

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech 

základních škol, se zrušuje. 

 

§ 3 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020. 

 

 

 

  

MUDr. Zdeněk Hřib 

primátor hlavního města Prahy 

 

 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček 

1. náměstek primátora hlavního města Prahy   
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Městská část Praha 3 
 
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 

 

Boleslavská 

Čáslavská 

Hollarovo náměstí 

Horní Stromky 

Hradecká 

Chrudimská 

Izraelská 

Jičínská – lichá č. 1 – 7, sudá č. 2 – 12 

Kolínská 

Korunní – lichá č. 67 – 133 

Kouřimská 

Květná 

Libická 

náměstí Jiřího z Lobkovic 

Nitranská 

Perunova 

Písecká 

Řipská 

Slezská – lichá č. 23 – 129, sudá č. 66 – 146 

Soběslavská 

Šrobárova – lichá čísla 

U Vinohradské nemocnice 

U Vinohradského hřbitova 

U vodárny – sudá čísla 

Vinohradská – sudá č. 56 – 200, lichá č. 101 –

157 

V Horní Stromce 

Votická 

Zásmucká 

Zvěřinova

 

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600 

 

Blahníkova 

Cimburkova 

Dalimilova 

Husinecká 

Husitská 

Chvalova 

Jeronýmova 

Koněvova – lichá č. 1 – 13, sudá č. 2 – 28 

Kostnické náměstí 

Milíčova 

Orebitská 

Pod Vítkovem 

Prokopovo náměstí 

Prvního pluku 

Příběnická 

Seifertova – lichá č. 59 – 97, sudá č. 34 – 50 

Štítného 

Tachovské náměstí 

Trocnovská 

U božích bojovníků 

U památníku 

 

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 

 

Baranova 

Blahoslavova 

Bořivojova – sudá č. 2 – 32 

Černínova 

Českobratrská 

Domažlická 

Hájkova 

Jeseniova – lichá č. 1 – 83, sudá č. 2 – 60, 

Jičínská – lichá č. 9 – 51 

Kališnická 

Ke kapslovně 

Koldínova 

Komenského náměstí 

Koněvova – lichá č. 15 – 101, sudá č. 30 – 106 

Křišťanova 

Lucemburská – lichá č. od 27 výše, sudá 32 a 

výše 

Lukášova 

Malešická – lichá č. 1 – 19, sudá č. 2 – 10 

náměstí Barikád 

Olšanská 

Ostromečská 

Pitterova 

Pod Parukářkou 

Přemyslovská – lichá č. od 29 výše, sudá č. od 

28 výše 

Radhošťská – všechna sudá čísla 

Sauerova 

Sudoměřská 

Táboritská – sudá č. od 20 výše 

Tovačovského 

V kapslovně 

Žerotínova 

Žižkovo náměstí 
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Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 

 

l. stupeň 

 

Biskupcova – lichá č. 75 – 95, sudá č. 62 – 80 

Jeseniova – lichá č. 153 – 159 

Koněvova – sudá č. 208 – 236 

Květinková – lichá č. l – 11, sudá č. 2 – 10 

Mezi domky 

Na chmelnici 

Na Jarově 

Na mokřině 

Na rovnosti 

Na Vackově 

Na Viktorce 

Plavínova 

Pod Jarovem 

Pod lipami – lichá č. l – 21, sudá č. 2 – 36 

Rixdorfská 

Schöfflerova 

U staré cihelny 

V Rozkvětu 

V zahrádkách 

V Zeleni 

Za Vackovem 

 

 

pro 2. stupeň patří tento školský obvod k Základní škole Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 

25/1700

 

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 

 

Ambrožova 

Basilejské náměstí 

Biskupcova – lichá č. 1 – 73, sudá č. 2 – 60 

Buchovcova 

Jana Želivského 

Jeseniova – lichá č. 85 – 151, sudá č. 96 – 210 

Jilmová 

K Červenému dvoru 

Koněvova – sudá č. 108 – 152 

Loudova 

Malešická – lichá č. 21 a výše, sudá č. 12 a 

výše 

Na hlídce – lichá č. 1 – 9, sudá č. 2 – 8 

Na Parukářce 

Na Třebešíně 

Na Vápence 

Pod kapličkou – pouze č. orientační 9, 11 

Rečkova 

U nákladového nádraží 

U zásobní zahrady 

Viklefova 

Za žižkovskou vozovnou – lichá č. 1 – 19, 

sudá č. 2 – 20 

Zelenky-Hajského 

 

 

Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 

 

Buková 

Habrová 

K chmelnici 

K lučinám 

Koněvova – lichá č. od 205 výše, sudá č. od 

238 výše 

Křivá 

Květinková – lichá č. od 13 výše, sudá č. od 12 

výše 

Luční 

Na Balkáně – sudá č. od 68 výše 

Na lučinách 

Na vrcholu 

Nad lukami 

Osiková 

Pod lipami – lichá č. od 23 výše, sudá č. od 38 

výše 

Spojovací – sudá č. 30 – 50 

U kněžské louky 

V jezerách 

V okruží 

 

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 

 

Blodkova 

Bořivojova – lichá č. 1 – 23 

Jagellonská 

náměstí Jiřího z Poděbrad 

Laubova 

Lucemburská – lichá č. 1 – 25, sudá č. 2 – 30 

Mahlerovy sady 

Milešovská 
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Ondříčkova – lichá č. 1 – 17, sudá č. 2 – 48 

Orlická 

Přemyslovská – lichá č. 1 – 27, sudá č. 2 – 26 

Radhošťská – lichá čísla 

Slavíkova – sudá č. 2 – 18 

Velehradská 

 

 
Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 

 

Hořanská 

Hraniční 

Koněvova – lichá č. 103 – 203, sudá č. 154 –

194 

Kunešova 

K Vrcholu 

Na Balkáně – všechna lichá č., sudá č. 2 – 66 

Nad Ohradou 

Na hlídce – lichá č. 11 – 23, sudá č. 10 – 22 

Na Ohradě 

Na vlastním 

Novovysočanská 1a, 1 

Olgy Havlové 

Pod Krejcárkem 

Pod vrcholem 

Strážní 

Šikmá 

V bezpečí 

V domově 

Za žižkovskou vozovnou – od č. 22 výše 

 

 

pro 2. stupeň také školský obvod Základní školy a mateřské školy Jarov, Praha 3, V 

Zahrádkách 48/1966 

 

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 

 

Bořivojova – lichá č. 75 – 107, sudá č. 82 – 

122 

Fibichova 

Italská č. 36, 38 

Ježkova 

Krásova 

Křížkovského 

náměstí Winstona Churchilla 

Pospíšilova 

Přibyslavská 

Řehořova 

Seifertova – lichá č. 1 – 57, sudá č. 2 – 32 

Siwiecova 

Sladkovského náměstí 

Slavíkova – sudá č. 20 - 30 

Ševčíkova 

Škroupovo náměstí 

U Rajské zahrady 

Víta Nejedlého 

Vlkova 

Vozová 

Zvonařova 

 

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

 

Bořivojova – lichá č. 25 – 73, sudá č. 34 – 80 

Čajkovského 

Havlíčkovo náměstí 

Chelčického 

Chlumova 

Kubelíkova 

Lipanská 

Lupáčova 

Olšanské náměstí 

Ondříčkova – lichá č. 19 – 39 

Prokopova 

Roháčova 

Rokycanova 

Sabinova 

Táboritská - lichá č. 1 - 25, sudá č. 2 – 18 

 

  



Důvodová zpráva 
 

k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol 

 

A. Obecná část 

 

Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky nahrazuje obecně závaznou vyhlášku 

č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, která nabyla účinnosti 

dnem 1. 4. 2019 (dále jen „OZV“).  

 

Povinnost obce stanovit OZV školské obvody základních škol vyplývá z § 178 odst. 2 písm. 

b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), ve 

spojení s § 17, § 44 a násl. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Hlavními důvody, pro které je navrhována zcela nová úprava OZV, patří vznik nových ulic 

v důsledku další bytové výstavby v hlavním městě Praze, změny v názvech ulic, úpravy 

v názvech některých škol a také požadavek několika městských částí na úpravy v jednotlivých 

školských obvodech.  

 

Předkládaný návrh OZV je v souladu s právními předpisy České republiky a s mezinárodními 

smlouvami platnými pro Českou republiku. 

 

Příprava návrhu obecně závazné vyhlášky byla prováděna v souladu s Pravidly pro přípravu 

návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy, schválená usnesením 

Rady hlavního města Prahy č. 153 ze dne 30. 1. 2018 (dále jen „Pravidla“). 

 

OZV nebude mít dopad na rozpočet hl. m. Prahy ani městských částí hl. m. Prahy. 

 

I. 

Zpracování návrhu OZV 

 

Na základě došlých požadavků 16 městských částí HMP, zejména z důvodu rozvoje nové 

bytové výstavby v hl. m. Praze, odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy musí 

do doby zahájení zápisů do prvních tříd základních škol v roce 2020 provést změnu 

stávajícího obecně závazného předpisu. Změny a doplnění souvisejí zejména s novými názvy 

ulic, přesuny celých skupin ulic mezi školami a úpravami názvů škol nebo s přesuny 

školských obvodů. Uvedené změny bude možné realizovat pouze vydáním nové obecně 

závazné vyhlášky. 

 

Z výše uvedeného důvodu byly již v září 2019 osloveny všechny městské části HMP o sdělení 

případných změn nebo doplnění, které by každá městská část požadovala v nové obecně 

závazné vyhlášce o školských obvodech základních škol.  

 

Podklady s vyznačenými změnami či doplněními byly postupně zasílány až do konce října 

2019. Odbor školství, mládeže a sportu MHMP obdržel ve vymezeném období návrhy na 

změnu z 16 městských částí.  
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Na základě podkladů z městských částí je odborem školství, mládeže a sportu MHMP 

zpracován návrh nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech 

základních škol (OZV). Příprava nové obecně závazné vyhlášky probíhá podle Pravidel pro 

přípravu obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, schválených usnesením Rady hl. 

m. Prahy č. 153 ze dne 30. 1. 2018, ve znění pozdějších změn (dále jen „Pravidla“).  

 

V souladu s článkem 4 Pravidel došlo ke spojení projednání právního předpisu hlavního města 

Prahy s odbory magistrátu hl. m. Prahy a městskou policií dohromady s projednáním právního 

předpisu s městskými částmi a příslušným ústředním správním úřadem. 

 

Důvodem pro spojení projednání návrhu právního předpisu je zejména krátký čas pro 

zpracování a administraci návrhu právního předpisu, kterým se vymezují školské obvody. Na 

základě vymezených školských obvodů se provádějí zápisy do prvních tříd základních škol, 

které v tomto případě mohou probíhat již od 1. 4. 2020. Právní přepis, který vymezuje školské 

obvody, však musí být schválen nejpozději v březnu roku 2020, tak aby byl v dostatečné lhůtě 

uveřejněn ve sbírce právních předpisů hl. m. Prahy, a aby s ním byly dostatečně včas 

seznámeny městské části a široká veřejnost. 

 

Do konce listopadu 2019 byl zpracován návrh nové OZV. Byly překontrolovány všechny 

došlé návrhy na změnu a doplnění původní OZV a vyjasněny některé nepřesnosti došlých 

návrhů.  

 

Dne 12. 12. 2019 byl návrh nové OZV v souladu s Pravidly zaslán k připomínkovému řízení 

všem odborům MHMP a Městské policii hl. m. Prahy a rovněž všem městským částem hl. m. 

Prahy a ústřednímu správnímu orgánu – Ministerstvu vnitra ČR. Lhůta pro doručení 

případných připomínek k návrhu nové OZV byla stanovena do 24. 1. 2020. Návrh nové OZV 

byl rovněž vyvěšen na elektronické úřední desce MHMP, extranetu MHMP a na portálu 

www.praha.eu. S ohledem na shora uvedené bylo spojené projednávání právního předpisu 

ukončeno ke dni 24. 1. 2020 včetně. 

 

 

II. 

Projednání právního předpisu na MČ a Ministerstvo vnitra 

 

Dopisem člena Rady HMP Víta Šimrala ze dne 10. 12. 2019, odeslaný prostřednictvím datové 

schránky dne 12. 12. 2019, byly osloveny všechny MČ se žádostí o zaslání připomínek k 

návrhu nové OZV s termínem nejpozději do 24. 1. 2020. Ve stanoveném termínu, z celkového 

počtu 57 MČ, zaslalo svá stanoviska celkem 23 MČ, zbylé MČ neměly k návrhu OZV žádné 

připomínky nebo na výzvu nereagovaly vůbec. Z počtu 23 reakcí MČ byly jako připomínky 

vyhodnoceny 3 reakce, zbylé byly návrhy na formální úpravu školských obvodů. Došlé 

připomínky a návrhy na změny se týkaly především úprav správných názvů ulic (odstranění 

překlepů z textu) a dílčích úprav školských obvodů, tj. přesunů několika ulic mezi navrženými 

školskými obvody. Všechny věcné a formální připomínky MČ byly zapracovány do návrhu 

nové OZV. Zpracovateli OZV byly doručeny připomínky, jejichž výčet tvoří přílohu č. 1 

k této důvodové zprávě. 

 

Návrh nové OZV byl vyvěšen na portálu HMP – na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/pripominkovani_navrhu/index.html 
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Zde se mohli občané vyjádřit k návrhu OZV a zanechat případné připomínky. Žádná 

připomínka nebyla zpracovateli OZV doručena, nikdo se k návrhu nové OZV ve stanovené 

lhůtě do 24. 1. 2020 nevyjádřil. 

 

Návrh nové OZV byl rovněž prostřednictvím datové schránky zaslán dne 12. 12. 2019 na 

Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo vnitra ČR konstatovalo, že návrh nové 

OZV je v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Nedoručení stanoviska ostatních subjektů oprávněných k vyjádření v uvedených termínech 

podle § 46 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a 

v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se schvaluje 

Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je považováno za souhlas 

s předkládaným návrhem nové OZV. 

 

Požadavky na změny týkající se psaní velkých písmen za předložkou v názvech veřejných 

komunikací a prostranství nebyly akceptovány z důvodu platných názvů schválených Radou 

HMP v minulosti a s přihlédnutím k historickým hlediskům vzniku názvů veřejných 

komunikací a prostranství. Na dvouslovné názvy ulic v některých případech tak neplatí 

aplikace Pravidel českého pravopisu (od r. 1993), kdy se má psát první jméno po předložce 

s velkým písmenem. Pravidla českého pravopisu jsou závazná pro školní jazykovou výuku, 

v ostatních případech mají formu doporučení. 

 

 

B. Zvláštní část 

 

k § 1 s přílohou OZV 

Toto ustanovení návrhu OZV uvádí stanovení jednotlivých školských obvodů, které jsou 

uvedeny přehledně v příloze návrhu OZV. 

 

k § 2  

Obsahem tohoto paragrafu je zrušovací ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 Sb. hl. 

m. Prahy, o školských obvodech základních škol. 

 

k § 3 

Předpoklad účinnosti OZV je 1. dubna 2020. 

 

 

Návrh 

 

Návrh nové OZV je po zapracování věcných i formálních připomínek předkládán 

Zastupitelstvu HMP ke schválení.  

 

Důvodová zpráva a příloha č. 1 k usnesení ZHMP jsou totožné s návrhem důvodové 

zprávy a s návrhem přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP. 

 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě: Vypořádací tabulka 
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