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vnŘnrxÁ vYHLÁŠKA
oZNÁMENÍ
o NÁvRHU oPATŘENÍ oBEcNÉPovAHY o sTANovENÍ ŠKoI,sxÉrrooBvoDU
pro obec Herink
odbor školsťvíKrajského úřadu Středočeského kraje, jako příslušný správní orgán podle $ l78 odst'
3 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním' středním, vyššímodborném a jinénr vzdělávání
(školsky zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školslc'ý zákon), zahajqe ilzení o návrhu
opatření obecné povahy podle $ l7l a následujících části šestézákona č.500/2004 Sb., správní řád.

ve znění pozdějších předpisů (dálejen správní řád), ve věci

STANOVENI SKOLSKEHO OBVODU
pro obec Herink

takto:

Území obce Herink, se sídlent Do Višňovky 28, 25l 0l Herink' je částíškolského obvodu Základni
školy a mateřské školy Čestlice, se sídlern Na Návsi 3,251 01 Čestlice' IČ 70 99l 685, zřízené obcí
Čestlice, se sídlem Pitkovická 2gO,25l 0l Čest|ice, ato S platností na |2 měsíců.

odůvodnění:

odbor školstvíKrajského úřadu Středočeského kraje obdrŽel dne l9. 2.

202l,

č. j. 02488ll2021lKUsK, Žádost obce Herink o stanovení školskéhoobvodu pro plnění povinné
školnídocházky. obec Herink nezÍizuje základní školu. Povinná školnídochazka byla zajištěna
dohodou o vywoření společnélroškolskéhoobvodu s obcí Průhonice, uzavřenou dne 5. 6. z0l4,
herou však obec PruIronice dne26. Il.2020 vypověděla.

V

důsledku absence spádové základní školy dochází u dětí S trvalým pobytem v obci Herink
k ohroŽení plnění povinné školnídocházky. odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje
v souladu s $ l78 odst' 3 školského zákonavydává návrh opatření obecné povahy. kterýrn stanovuje
územíobce Herink jako část školského obvodu Základní školy a mateřské školy Cestlice, se sídlem
Na Návsi 3,25l 0l Čestlice, IČ'7O99l 685, zťízenéobcí Čestlice, se sídlem Pitkovická 290,
25l 0l Čestlice, a to s platností na l2 měsíců.Stanovení uvedeného školského obvodu zohledňuje
kritéria pro přijetí k základnímu vzděláváni ve školnímroce 202112022 vydaná Základní školou
Průhonice. okres Praha-západ. Dle 3' _ 5. bodu těchto kitériíbudou přednostně přijímány děti
zobce Herink, a to děti, u kterých bylo rozhodnuto o odkladu povinné školnídoclrázky, dále děti,
které nrají vZákladní škole Průhonice' okres Praha-západ Sourozence

a děti, které navštěWjí

Mateřskou školu Průlronice, okres Praha-západ'
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odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje podle $ l72 odst. l správního řádu

wZrwa
dotčenéosoby, aby k návrhu stanovení školského obvodu pro obec Herink podávaly písemné
připomínky nebo písemnéodůvodněné námitky doručenímodboru školstvíKrajského úřadu
Středočeského kraje, Zborovská ll, l50 21 Praha 5 ve lhůtě do 15 dnů ode dnejeho zveřejnění.

o námitkách rozhoduje správní orgán. který opatření obecné povahy
vydává' Lhůta k podání písenrných připomínek je správním orgánenr Stanovena v souladu
sustanovením $ l74 odst' l správního (áduza podmínek definovaných v $ 39 správního řádu a lhůta
kpodání písemných odůvodněných námitek je stanovena vsouladu sustanovením $ |75 odst' 5
Zrneškání úkonu nelze prominout.

správního řádu.

Mgr. Blanka Suchanová v. r.
odborný referent odboru školswí
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
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Sejmuto dne:

Razítko. podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

RI $
Rozdělovník: obec Herink, Do Višňovky 28,25l0l Herink, IDDS: di5b4w
obec Čestlice. Pitkovická 29O,25l0l Čestlice, ID DS: rmtbzat
Krajsloý úřad Středočeskéhokraje, Zborovská l l' l50 2l Praha 5
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