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PředkladateL--
Pavel Hubeirý
starosta obce

V Hudlicích, dne 26.5.2020

Důvodová zprával

Vzhledem krealizaci rekonsřukce a dostavby základní školy s cílem ňizeni druhého
vzdělávacího stupně od 1.9.2020, je nutné provést změnu zíizovací listiny příspěvkové
organizace ziizené obcí Hudlice uzavřením dodatku č. 1.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

r. schvaluje

Dodatek č. 1 ke zhzovaci listině příspěvkové otganizace s názvem Základní škola Hudlice, okres
Beroun, se sídlemJungmannova147,267 03 Hudlice,IČ 70989788, súčinnostiod1.9.202a.

n. ukládá

Starostovi obce Hudlice Pavlu Hubenému zabezpečít realaaci usnesení Zastupitelstva obce
Hudlice a činit další kroky k zapsání změny zŤizovací listiny.

Příloha: Změna zřízovací listiny - Dodatek č. 1



V Hudlicích dne 27. 5. 2020
čj.: ,......,....-

Změna zřizovací listiny
Dodatek č. 1

V souladu s usnesením Zastupitelstva obce Hudlice č. .....- ze dne ....... 2020 a v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech územních
rozpočtů, vplatnémzrtění, podle § 178 odst. I písm- a) apodle § 179 odst. 5 písm, b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předšknlním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školsbý zákon), vplatném znění, se zřizovací listina příspěvkové orgaruizace Zúkladní škola
Hudlice, okres Beroun, se sídlem Jungmannova ]47, 267 03 Hudlice, tČO: rO 989 788, ze
dne ...... mění taho:

čl. II
Ndzev a sídlo příspěvkové organizace

název organizace: Základní škola Huď,lice, příspěvkovó organizace
sídlo organizace: Jungmannova 147, 267 03 Hudlice
IČO organizace : 70989788
olcres: Beroun

čL ruI
vvmezení hlavního účelu a předmžtu činnosti

Druhy a typy škol a školshých zařízení, jejichž činnost organizace vykonává:
- základní šlrnla
- školské zařízení pro zójmové vzděláryání - šknlní družina

Zúkladní škola uslaltečňuje zókladní vzdělavání v souladu s cíli zókladního vzdělávání
uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 4 § 5 zákona č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a .iiném vzdělávání
(školsbý zálron), ve znění pozdějších předpisů.

Šnokká zařízení pro zójmové vzdělóvóní ushltečňuií zájmové vzdělávání podle § 11I a podle
vzdělávacích programů uvederlych v § 5 zákona č. 56l/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzděláryóní (školský zálCIn), ve znění pozdějších předpisů.



čLV
statutární orgán přísoěvkové organizace

Statutárním orgánem je ředitel příspěvkové organizace. Řediteliedná jménem organizace a je
oprávněn zastupovat organizaci ve všech záležitostech, heré se organizace tylrají. V jeho
nepřítomnosti za organizaci jedná ředitelem jmenovaný statutární zástupce.

Ředitel příspěvkové organizace je do funkce jmenován zřizovatelem podle § 166 otlst. 2
zálrnna č. 561/2004 Sb., o předškalním, základním, středním, uyšším odborném a jiném
vzdělavání (školslq) zákon), ve znění pozdějších předpisů

,Ieho základní pravomoci vyplyvají z § 164 a ]65 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělavání (šknlsbý zdkon), ve znění
pozdějších předpisů. I/ pracovně právních vztazích se řídí zálronem č. 262 /2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitet:
- zodpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň
výchovně vzdělávací práce šlrnly,
- vydává vnitřní směrnice, zejména organizační řád, pracovní řád, spisový řád a směrnici pro
oběh účetních dokladů,
- zodpovídá za hospodárné využití svěřených prostředků a svěřeného majeth,l,
- zodpovídá za dodržování předpisů BOZP, PO a lvizového řízení v organizaci.

Ostatní ustanovení ňizovací listiny zůstavají v platnosti.

Tento dodalek se stává nedílnou součástí zřizovací listiny a nabývó účinnosti dnem 1, 9. 2020.

Pavel Hubený
starosta obce


