
Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

 

Obec Lukov, se sídlem Lukov 10, Mor. Budějovice 676 02, IČ: 003 78 135 

 

Obec Vícenice, se sídlem  

 

Obec Dolní Lažany, se sídlem Dolní Lažany 1, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51,  

IČ: 440 65 515 
  

uzavírají tuto dohodu: 

I. 

účastníci této dohody podle ustanovení § 178 odst. 2c) zákona č. 561/2004 Sb., s účinností 

od xx. xx. 2021, vytváří společný školský obvod základní a mateřské školy, jejichž činnost 

vykonává: 

Základní škola a mateřská škola Lukov, příspěvková organizace   

Lukov 32, Mor. Budějovice 676 02 

IČO: 75022427  

 

Součástí společného školského obvodu jsou území obcí Lukov, Vícenice a Dolní Lažany. 

II. 

Tato dohoda byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Lukov dne xx. xx. 2021       pod 

bodem jednání xxxx, usnesení č. xxxxx. 

Tato dohoda byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Vícenice dne xx. xx. 2021    pod 

bodem jednání xxxx, usnesení č. xxxxx. 

Tato dohoda byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dolní Lažany dne xx. xx. 

2021 pod bodem jednání xxxx, usnesení č. xxxxx. 

V Lukově dne xx. xx. 2021               

Jan Vidourek, starosta obce ______________________ 

 

 

Ve Vícenicích dne xx. xx. 2021                                    

                        , starosta obce ______________________ 

 

 

V Dolních Lažanech dne xx. xx. 2021                                

                         , starostka obce ______________________ 

  



Obecně závazná vyhláška č. 01/2021, 

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní mateřské školy 

 

Zastupitelstvo obce Dolní Lažany se na svém zasedání dne xx.xx. 

2021  usnesením č. j. ZO 04/2021/ usneslo vydat na základě ustanovení  

§ 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto 

obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1 

 

Na základě dohody uzavřené mezi obcemi Lukov, Vícenice a Dolní Lažany  

o vytvoření společného školského obvodu základní školy a mateřské školy je 

území obcí Vícenice a Dolní Lažany částí školského obvodu základní školy  

a mateřské školy, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola 

Lukov, příspěvková organizace se sídlem Lukov 32, Moravské  Budějovice  

676 02, IČ: 750 22 427, zřízená obcí Lukov. 

 

Článek 2 

Ředitel základní školy se řídí při zápise dětí do škol zákonem § 36 odst. 5, 6 a 7 

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

jiném vzdělávání (školský zákon) 

  

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne xx. xx. 2021. 

  

  

 

_____________________________                     _________________________ 

        Mgr. Dana Durdová,      Pavel Ondrák,  

starosta obce      místostarosta obce   

                                                                        

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 3. 2021 

Sejmuto z úřední desky dne: 20. 4. 2021 


