Dohoda o vytvoření společného školského obvodu

obec Ondřejov
zastoupená starostou Mgr. Vladimírem Zámyslickým
IČ: 00240567
se sídlem: Choceradská 62, 251 64 Ondřejov
č. účtu: 3722201/0100
na straně jedné
a
obec Kaliště
zastoupená starostkou Ing. Renatou Kalcovskou
IČ: 002 40 265
se sídlem: Kaliště 53, 251 65 Kaliště
č.účtu: 8726201/0100
společně na straně druhé
(dále také společně jako „účastníci této dohody“ nebo jako „účastníci“)

na základě ustanovení § 179 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávám (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jako „školský zákon"), a § 160 odst. 1 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „správní řád“)
uzavírají
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu
(dále jako „dohoda“)
I.
Úvodní prohlášení
1. Obec Ondřejov je zřizovatelem Mateřské školy Ondřejov, příspěvkové organizace, IČ:
71294457, se sídlem K Výstavišti 426, 251 65 Ondřejov.
2. Obec Kaliště není zřizovatelem mateřské školy.
3. Všechny obce jsou povinny zajistit v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona
podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3
školského zákona.
Obec, která není zřizovatelem mateřské školy, je oprávněna zajistit plnění povinností
specifikovaných v tomto čl. I odst. 3 této dohody v mateřské škole zřizované jinou obcí.
4. Účastníci zamýšlí touto dohodou zajistit plnění povinností specifikovaných v čl. I odst.
3 této dohody, a to na území obce, která je účastníkem této dohody.
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II.
Zřízení společného školského obvodu
1. Účastníci touto dohodou zřizují společný školský obvod mateřské školy, jejíž činnost
bude vykonávat škola specifikovaná v čl. I odst. 1 této dohody (dále jako „spádová
škola“).
2. Společný školský obvod spádové školy tvoří územní obvody účastníků dohody,
tj. územní obvody obcí Ondřejov a obce Kaliště a část územního obvodu, místní část
Lensedly v rozsahu vyplývajícím z grafického znázornění v příloze č. 1.
3. Na základě této dohody budou do spádové školy k předškolnímu vzdělávání přijímány
za stejných podmínek děti s místem trvalého pobytu na území některého z účastníků,
v případě cizince s místem pobytu, a děti umístěné na území některého z účastníků
v dětském domově, a to až do výše povoleného počtu dětí uvedeného v zápisu spádové
školy ve školském rejstříku, a to s účinností:
a) ode dne uzavření této dohody pro děti navštěvující mateřskou školu v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky,
b) od 1. 9. 2018 pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně
čtvrtého roku věku,
c) od 1. 9. 2019 pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího
roku věku,
d) od 1. 9. 2020 pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně
druhého roku věku.
III.
Přispívání na výdaje spádové školy
1. Obec Kaliště se zavazuje přispívat na výdaje spádové školy, které nejsou financovány
ze státního rozpočtu, poměrně podle počtu dětí s místem pobytu nebo trvalého pobytu
v dané obci.
2. Výše příspěvku obce Kaliště na výdaje spádové školy na příslušný školní rok činí částku
ve výši 5.000,- Kč za každé dítě navštěvující spádovou školu, které bylo k 1. 9.
příslušného školního roku zapsáno do seznamu dětí vedeného spádovou školou a
současně má místo pobytu nebo trvalého pobytu v dané obci. Celkovou výši příspěvku
sdělí obec Ondřejov nejpozději do 31. 12. příslušného školního roku.
3. Příspěvek na výdaje spádové školy uhradí obec Kaliště na účet obce Ondřejov uvedený
v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dní ode dne, kdy jim bude ze strany obce
Ondřejov oznámena výše tohoto příspěvku za příslušný školní rok.
4. Obec Ondřejov se zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy průběžně informovat
účastníky této dohody o způsobu nakládání s příspěvky vybranými podle této smlouvy.
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IV.
Doba trvání dohody
1. Tato dohoda nabývá účinností dnem podpisu všemi smluvními stranami.
2. Tuto dohodu lze ukončit jednostranně výpovědí, a to vždy jen k 31. 8. kalendářního roku
s tím, že tato výpověď musí být doručena všem ostatním účastníkům nejpozději do 31.
3. příslušného kalendářního roku.
3. Tuto dohodu lze také ukončit kdykoli společnou písemnou dohodou všech účastníků.
V.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Uzavření této dohody bylo schváleno:
a) zastupitelstvem obce Ondřejov

dne …………………….

b) zastupitelstvem obce Kaliště

dne …………………….

2. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této dohody, pokud v ní nejsou výslovně
uvedeny, se řídí školským zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy
platnými na území České republiky.
3. V případě, že některé ustanovení této dohody je nebo se stane neúčinným, zůstávají
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného a všech
účastníků v den uzavření této dohody.
4. Veškeré změny této dohody budou řešeny písemnými dodatky k této dohodě
podepsanými všemi účastníky.
5. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech majících platnost originálu, z nichž každý
účastník obdrží po jednom stejnopise.
6. Účastníci prohlašují, že se seznámili obsahem dohody, že vyjadřuje jejich pravou a
svobodnou vůli, a že tato dohody nebyla podepsána v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoruční podpisy.
Příloha č. 1 - Grafické znázornění části územního obvodu obce Kaliště a místní části
Lensedly, jež tvoří součást společného školského obvodu spádové školy
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V …………………….. dne
……………………

V …………………….. dne
……………………

……………………………………
Mgr. Vladimír Zámyslický, starosta
obec Ondřejov

……………………………………
Ing. Renata Kalcovská, starostka
obec Kaliště
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