zŘEovAcí LlsTlNA
šxosrÉpnÁvrulcrÉosoBy
Zřizovate] Kaleidoskop, z. §., se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice, lČO
03561020 podle ustanovení § 124 odst. 2 písm. b) a §125 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb,, o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zřizqe

čt. I.

školskou právnickou osobu
název:

základni škola Na pohodu

sídlo: Dvorní 667/35, 696 18 Lužice

právní forrna: školská právnická osoba

čt. tl
Zřizovatel školské právnické osoby
název: Kaleidoskop, z. s.

sídlo: Dvomí667/35, 696 18 Lužice

lčo:

03561020
právní fonna: spolek

ó.

llt.

Orgány školské právnické osoby

1. Orgány školsképrávnické osoby jsou
"ředitel")

?.

ředitel školsképrávnické osoby (dále jen
a rada školsképrávnické osoby.

Ředitel je statutámím orgánem školsképrávnické osoby. Ředitele jmenuje a
dvolává zňzovatel na návrh rady školsképrávnické osoby; prvního ředitele po

vzniku školsképrávnické osoby jmenuje zíizovalel samostatně bez návrhu rady
školsképrávnické osoby. Rediteljednu ve všech věcech školské právnické osoby
samostatně a podepisuje §e za ni tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
školské právnické osoby připojí svůj podpis.

ó. v,

Rada školsképrávnické osoby
Rada školské právnické osoby má tři členy. Jmenuje a odvolává je zřizovatel.
čt. v.
Druhy škol a druhy a typy školských zařizeni

Šronrá právnická osoba vykonává činnost těchto druhů škol a druhů a
školských zařízení.

a} základníškola
b) školnídružina

typů

čt. vt.

Majetkové zaiištěníškotsképrávnické osoby
Činnost školsképrávnické osoby je majetkově zajištěna těmito způsoby:
a) finančnímiprostředky ze státního rozpočtu,
oi tinančnímiprostřediy zrozpočtůúzemníchsamosprávných celků,
c) přljmy z hlavní a doplňkové činnosti,
d) finančnímiprostředky přijatými od zřizovatele,
e) úplatami zavzdělávánía školskéslužby,
dotacemi,
g) dary a dědictvím.

0

jiné osglv,
ŠkolsXá právnická osoba užíváke své činnosti majetek pronajatý od
právnické
osobY,
je
školské
vlastním
ie*ito Žpůsoby získaný majetek majetkem
odpovědnost.
na
vlastní
s nímžšÉobká'právnická osoba hospodaří na vlastní účeta

ó. vlt,
Dalšíustanovení
při zrušeníškolsképrávnické osoby s likvidací urči zřizovatel v rozhodnutí o zruŠení
školsképrávnické bsony jinou školskou právnickou osobu oprávněnou k PňjetÍ
likvidačníhozůstatku.

Vznik, zrušení,likvidaci a zánik školsképrávnické o9oby, rozdělenÍ, slouČenía
sfiynutí školsképrávnické osoby s jinou školskou právnickou osobou, PŮsobnost
zňiovatele školsképrávnické osoby, pravomoci a povinnosti orgánŮ právnické sobY
a pravidla hospodaření školsképrávnické osoby upravují koge_ntní ustanovení
odbomém a
áŘana č. 561tŽgqg Sb., o předškolním, základním, středním, vyŠŠÍm
případně
zákana
jiném rrzdělávání (školský zákon1, ve znění pozdějších předpisŮ,
-po.aejsir,o,

nestanoví_li rrrámci dispozitivních ustanovení zřizovatelská listina jinak-

čt, vllt.
vymezení doby, na kterou je školská právnická osoba zřizena

Škobrá právnická osoba se zřizuje na dobu neurčitou,
šxolsrá právnická osoba rrzniká dnem zápisu do rejstříku školských Právnických
osob.
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zfrzov atel,Kaleidoskop, z. s.

Mgr. Eva Drobečková, předsedkyně spolku
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lng. Roman Drobeček
tajemník spolku

