
   
MĚSTO PROSEČ ,                                                                          
se sídlem    náměstí  Dr. Tošovského 18                                          
zastoupená  starostou města panem  Bc. Janem   Macháčkem 
IČO:  00270741 
 
a                                                                      
 

Obec  PERÁLEC,                                                     
se sídlem  PERÁLEC 24, 539 44 Proseč 
zastoupená starostkou obce p. Miladou Drahošovou 
IČO:  00270661 
 
dále též strany, uzavírají na základě § 178 a § 179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „školský zákon“), níže uvedeného dne tuto 

 

DOHODU 

 
o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy II. stupně, jejichž činnost vykonává 

 

Základní škola a mateřská škola Proseč 

 
I. 

 
1. Obec je povinna dle § 178 školského zákona zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky 

dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, v případě cizince s místem pobytu, a dětí umístěných 

na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se 

v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských 

zařízeních, a za tím účelem obec zřizuje základní školu, nebo zajistí plnění povinné školní docházky 

v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. 

 

II. 

1. Město Proseč zřizuje příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola a mateřská škola Proseč, 
Rybenská 260, Proseč u Skutče, IČO: 750 18 772 

2. Obec Perálec není zřizovatelem základní školy s II. stupněm. 

III. 
 

Strany se dohodly na vytvoření společného školského obvodu základní školy s II. stupněm, jejíž činnost 
vykonává Základní škola a mateřská škola Proseč se sídlem, Rybenská 260, 539 44 Proseč, jejímž  
zřizovatelem je  MĚSTO PROSEČ . Společný školský obvod základní školy, jejíž činnost vykonává Základní 
škola a mateřská škola Proseč je tvořen územními obvody obcí  PROSEČ a PERÁLEC. 

 



V. 
 

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

Každá strana dohody může dohodu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, a to k 1. 9. 

příslušného roku. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet první den kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

Změny této dohody jsou možné jen formou písemného dodatku na základě odsouhlasení oběma 

stranami. 

Dohoda se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení a jedno 

vyhotovení obdrží Základní škola a mateřská škola Proseč. 

 

Dohoda byla schválena Zastupitelstvem obce Perálec dne 15. 5. 2017 usn. č. 21/6-2017. 

 

Dohoda byla  schválena ZO – radou města Proseč   dne …........................ usn. č. ….................. 

 

 

V  Proseči  dne:……….....………………                                              V  Perálci   dne: 15.května 2017 

 

 

             _________________________                          ___________________________ 

              Macháček-starosta  města                                                 Milada Drahošová-starostka obce         

                       MĚSTO PROSEČ                                                                          OBEC PERÁLEC                                                                           

 

 

   


