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Obecně závaznou vyhlášku o sta-
novení obvodů základních škol a 
části školských obvodů ZŠ zřizova-
ných městem schválili koncem loň-
ského roku zastupitelé města. 

Úprava vyhlášky byla potřeba kvů-
li rozrůstajícímu se sídlišti Klafar, 
kde se staví jak rodinné, tak i byto-
vé domy. Ulice Barvířská nebyla 
dosud ve školských obvodech zane-
sena.

Radní města nové sídliště přiřadili 
do obvodu Základní školy Komen-
ského 6, která má současně nejvol-
nější kapacity a je sídlišti nejblíže.

Jak novináře informovala mís-
tostarostka Ludmila Řezníčková 
(ANO 2011), do nové vyhlášky o 
stanovení obvodů základních škol 
byly dle společné dohody zapraco-
vány i stávající obce v sousedství 
Žďáru nad Sázavou. 

„Do školského obvodu ZŠ Komen-
ského 2 nyní náleží i obce Lhotka, 
Sklené a Vysoké. Obec Jámy tvoří část 
společného školského obvodu ZŠ Šver-
mova 4,“ uvádí místostarostka.

Školské obvody jsou pro obyvate-
le města závazné. Výjimkou může 
být případ, kdy se např. rodina pře-
stěhovala do jiné čtvrti a starší dítě 
již navštěvuje ZŠ v bývalém bydliš-
ti. 

„Jsou tu případy, kdy např. rodi-
na bydlela u Průmyslovky a starší dí-
tě je žákem ZŠ Švermova. Pak si rodi-
če postavili domek na Klafaru a jejich 
mladší dítě má jít do 1. třídy. Může 
nastoupit na stejnou školu jako starší 
sourozenec. Nechceme nutit rodiče, aby 
každé dítě měli v jiné škole,“ poukazuje 
Řezníčková. 

Ale pokud rodiče uznají, že výhod-
nější bude pro prvňáčka bližší ZŠ 
Komenského 6, která je i jeho škol-
ským obvodem, přirozeně nastoupí 
tam. Pro představu uvádíme přehled 
obvodů škol.

Stanovené školské obvody 
ZŠ Komenského 6: Žďár 3 -hor-

ní část: ul. Brodská - lichá čísla, ul. 
Okružní - čísla 1 až 45, ul. Revoluč-

Školské obvody ZŠ jsou nově upřesněny

Zajímavé setkání přináší žďárským 
posluchačům Církev českosloven-
ská husitská ve čtvrtek 23. ledna od 
16 hodin v Husově kapli na Kopeč-
né ulici 13.

Martin Mejstřík proslul tím, že 
18. listopadu 1989 vyhlásil na Vác-
lavském náměstí zahájení společné 
stávky studentů a herců a stál v čele 
Koordinačního stávkového výboru 
studentů vysokých škol.

...Vyrovnání se s naší nedávnou 
minulostí je jedním z nejzávaž-
nějších témat současnosti, stejně 
jako výchova studentů k občanství, 
demokracii a evropanství. Rok 2019 
byl v tomto směru výjimečný. Uply-

nulo 30 let od pádu komunismu, 30 
let od počátku společenských změn 
nastartovaných událostmi 17. listo-
padu 1989. 

Pro nás pro všechny, studenty 
nevyjímaje, je důležité si uvědomit, 
že svoboda není samozřejmostí, ale 
že je především zodpovědností za 
naše činy současné i budoucí...

 -lko-

Beseda s Martinem
Mejstříkem,

studentským vůdcem
Listopadu

Co v roce 1989
předcházelo 17. listopadu

Žďár vybaví učebnu
ČJ v partnerském Chustu

Finanční dar ve výši 3800 €, což je 
přibližně 100 tisíc Kč, daruje Žďár 
nad Sázavou partnerskému městu 
Chust v Zakarpatské oblasti Ukraji-
ny, na multimediální vybavení učeb-
ny českého jazyka na tamní střední 
škole.

Poskytnutí finančního daru 
odsouhlasili zastupitelé města 12. 
prosince na základě darovací smlou-
vy.

Zástupci obou partnerských 
měst diskutovali potřebu investic 
do chustského školství při návště-

vě Žďárských v Zakarpatí spolu se 
zástupci Kraje Vysočina loni v září.

Dle jejich dohody zaslal výkonný 
výbor městské rady Chustu oficiál-
ní dopis starostovi města Žďár n. S., 
v němž specifikuje použití případ-
ného finančního daru města Žďáru.

Žďárský odbor školství, kultu-
ry, sportu a marketingu navrhoval 
zastupitelům poskytnout městu 
Chust dar 3800 € z položky Mezi-
národní partnerství, ještě z rozpoč-
tu města roku 2019, kde zbylo 210 
tisíc Kč. -lko-

ní - od čísla 29 výše, ul. Kamenic-
ká, Komenského, Kupecká, Libická, 
Povoznická, Rytecká, Sázavská, Trho-
vá, Uhlířská, U Klafárku, U Křížku, 
Vápenická; Žďár 1 - ul. Libušínská od 
čísla 40 výše, Žižkova; Žďár 5; Žďár 8 
–ul. Barvířská, Hrnčířská, K Milířům.

ZŠ Palachova 35: Žďár 1 - mimo 
ulice Dr. Drože, Kovářova, Libu-
šínská, Žižkova; Žďár 6, Mělkovice, 
Radonín, Veselíčko.

ZŠ Komenského 2: Žďár 3 – dol-
ní část, ul. Brodská - sudá čísla, ul. 
Okružní - od čísla 49 výše, ul. Revo-
luční - čísla 1-28, ul. Kopečná, Malá, 
Strojírenská, ul. U Jezu, V Zahrád-
kách, 1. Máje,

Žďár 1 - ul. Libušínská do čísla 39, 
ul. Dr. Drože, Kovářova; obce Lhot-
ka, Sklené a Vysoké.

ZŠ Švermova 4: Žďár 2, Žďár 4, 
Žďár 7, Stržanov a obec Jámy. -lko-


