
Město Bohumín 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, 

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín 

 

Zastupitelstvo města Bohumín se na svém zasedání dne 10. 06. 2019 usnesením č. 67/6 

usneslo vydat na základě ustanovení § 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, a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 

Předmět vyhlášky 

Tato vyhláška stanoví školské obvody základních škol, jejichž zřizovatelem je město Bohumín. 

 

Článek 2 

Stanovení školských obvodů základních škol 

Školské obvody základních škol se stanovují podle jednotlivých městských částí a jsou 

vymezeny názvy ulic, případně čísly popisnými takto: 

1. Školský obvod pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres 

Karviná, příspěvková organizace tvoří: 

 

 ulice Mírová, J. Koczura, Čsl. Legií, Kosmonautů, 5. května, Nerudova, P. Cingra, 

Osvoboditelů, Na Výsluní, Okrajní 

 ulice Slezská: po křižovatku s ulicí Ostravskou 

 ulice Čs. Armády: od areálu bývalé Rybeny po křižovatku s ulicí Jateční 

 ulice Jateční 

 ulice Čs. armády čísla popisná 1042, 1050, 1053, 1027-31, 1032-36, 1066, 1067, 1088, 

1054, 1055, 1193 

 ulice Čáslavská: od budovy bývalé zvláštní školy po křižovatku s ulicí Žižkovou 

 ulice Masarykova: od křižovatky s ulicí Čáslavskou po křižovatku s ulicí Štefánikovou 

 tř. Dr. E. Beneše 102 

 přechod z prvního stupně spádové oblasti Základní školy a Mateřské školy Bohumín 

Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace 

 

2. Školský obvod pro Masarykovu základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 

okres Karviná, příspěvková organizace tvoří: 

 

 městská část Šunychl 

 ulice Šunychelská, Jana Palacha, Nádražní mimo Nádražní 135 a 272, Ad. 

Mickiewicze, Studentská, Seifertova, Smetanova, Tyršova, Vrchlického, Fügnerova,   

B. Němcové, Husova, Kostelní, Komenského, 9. května mimo 9. května 395 



 všechny ulice za parkem P. Bezruče tj. ulice Janáčkova, Palackého, Koperníkova, 

Jiráskova, Družstevní, Kasárenská, Dvořákova, Za Městem, Sadová, Zahradní, 

Zelená, Sportovní 

 ulice Masarykova: po křižovatku s ulicí Štefánikovou 

 tř. Dr. E. Beneše: od nádraží ke křižovatce s ulicí Štefánikovou, mimo tř. Dr. E. Beneše 

102 

 ulice Čs. armády čísla popisná 93, 139, 140 

 přechod z prvního stupně spádové oblasti elokovaného pracoviště Bohumín-Starý 

Bohumín, Sokolská 90 

 městská část Starý Bohumín (od ulice Dlouhé směrem k hraničnímu přechodu) 

 

3. Školský obvod pro Základní školu a Mateřskou školu tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, 

příspěvková organizace tvoří: 

 

 ulice Alešova, Poděbradova, Sv. Čecha, Žižkova, Štefánikova, Spojovací 

 tř. Dr. E. Beneše: od ulice Okružní po křižovatku s ulicí Štefánikovou 

 ulice Okružní: mimo úsek od Drátovenské po křižovatku s ulicí Školní 

 ulice Čs. armády: od kruhového objezdu pod železárenským mostem k číslu 

popisnému 1057, 1058 včetně 

 ulice Čáslavská: od ulice Čs. armády k ulici Žižkově 

 ulice Na Chalupách, Vilová, Školní 

 přechod z prvního stupně spádové oblasti elokovaného pracoviště Bezručova 170 

Bohumín-Záblatí patřící k Základní škole a Mateřské škole Bohumín Bezručova 190 

okres Karviná, příspěvková organizace 

 

4. Školský obvod pro Základní školu T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov okres Karviná, 

příspěvková organizace tvoří: 

 

 celé městské části Pudlov a Vrbice 

 ulice Na Loukách, Drátovenská, Trnková, Jeremenkova 

 ulice Nádražní čísla popisná 135, 272 

 ulice 9. května číslo popisné 395 

 

5. Školský obvod pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres 

Karviná, příspěvková organizace tvoří: 

 

 celá městská část Skřečoň 

 

6. Školský Obvod pro Základní školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková 

organizace tvoří: 

 

 ulice Tovární, Budovatelská, Za Můstkem, Tylova, Máchova, Fibichova, Revoluční 

 ulice Bezručova: od železárenského mostu po budovu číslo popisné 147 

 ulice Na Úvoze: od čísla popisného 388, 312 včetně směrem dolů k ulici Budovatelská 

 celá městská část Záblatí mimo ulice a čísla popisná spadající do spádového obvodu 

Bohumín Bezručova 190 

 

 



Článek 3 

Zrušovací ustanovení 

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2015, 

kterou  se  stanoví  školské  obvody  základních  škol  zřízených  městem  Bohumín ze dne 

20. 04. 2015. 

 

Článek 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

  Ing. Lumír Macura, v. r.                                                                      Ing. Petr Vícha, v. r. 

……………………………..                                                                …………………………… 

      Ing. Lumír Macura                                                                              Ing. Petr Vícha 

          místostarosta                                                                                       starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 


