
Město Turnov 

 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2016, 

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Turnov 
 
Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání konaném dne 15. 12. 2016, usnesením 
č. 418/2016 usneslo ve smyslu § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ná-
vaznosti na § 178 odst. 2 písm. b) školského zákona a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, 
vydat tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Stanovení školských obvodů 

Školské obvody mateřských škol zřízených Městem Turnov se stanoví takto: 
1. Do školského obvodu 1 spadají následující mateřské školy zřizované městem Turnov - 
- Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace 
- Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 
- Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace 
- Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 
- Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace 
- Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 
- Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 
Školský obvod 1 tvoří celé území města Turnov, vyjma ulic a částí města: Hamry, Kadeřavec, Ma-
šov, Mašovská, Na Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská 
dále směrem od Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy. 
 
2. Do školského obvodu 2 spadají následující mateřské školy zřizované městem Turnov - 
- Mateřská škola Turnov – Mašov, příspěvková organizace 
Školský obvod 2 tvoří následující ulice a časti města: Hamry, Kadeřavec, Mašov, Mašovská, Na 
Stráni, Na Úvozu, Nad Hájkem, Pelešany, Sobotecká (od křížení s ulicí Mašovská dále směrem od 
Turnova na Modřišice Podháj), U Lomu, U Školy. 
 

Článek 2 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
 
 
 
 
 
   Mgr. Petra Houšková              Ing. Tomáš Hocke 
    místostarostka města       starosta města   
 
 
Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.  
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:  


