
 

Město Bohumín  

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,  

kterou se stanoví školské obvody mate řských škol z řízených m ěstem 

Bohumín  

Zastupitelstvo města Bohumína se na svém zasedání dne 13. 02. 2017 usnesením č. 

204/16 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 

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 předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Článek 1 

Předmět vyhlášky 

Tato vyhláška stanoví školské obvody mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město 

Bohumín.  

Článek 2 

Stanovení školských obvodů mateřských škol 

 

Školský obvod 1 

 

Školský obvod 1 tvoří městské části Nový Bohumín, Starý Bohumín, Šunychl, Vrbice, 

Pudlov a spadají zde následující mateřské školy zřizované městem Bohumín: 

 

1) Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná,    

příspěvková organizace  

2) Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

3) Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

 

 



Školský obvod 2 

 

Školský obvod 2 tvoří městská část Záblatí a spadá zde následující mateřská škola 

zřízená městem Bohumín: 

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

 

Školský obvod 3 

 

Školský obvod 3 tvoří městská část Skřečoň a spadá zde následující mateřská škola 

zřízená městem Bohumín: 

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

 

 

Článek 3  

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na 

úřední desce města Bohumína.                                           

 

 

       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: 

  


