
Příloha č. 2 ZM 16/7

Dodatek č. 4
ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,
Přerov – Předmostí, Hranická 14

1. V části 4 – Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu 
činnosti, bodě 4.2., větě první se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:

Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu organizace je výkon činnosti 
základní školy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny, mateřské 
školy, zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna a střediska volného času, 
typu dům dětí a mládeže.

2. V části 4 - Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu 
činnosti, bodě 4.2. se doplňuje písm. e) následujícího znění:

e)    středisko volného času, typu dům dětí a mládeže

Organizace jako středisko volného času, typu dům dětí a mládeže, poskytuje zájmové 
vzdělávání; její činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,                
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy ke školskému 
zákonu a dalšími právními předpisy.

3. V části 4 - Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu 
činnosti, bodě 4.5. se dosavadní text nahrazuje tímto zněním:

4.5.      Organizace vykonává 

- činnost základní školy v objektu č.p. 425 na parcele p.č.st. 758 v k.ú. Předmostí 
(Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14)  

- činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družiny v objektu 
č.p. 425 na pozemku p.č.st. 758 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí, 
Hranická 14) 

- činnost mateřské školy v objektu č.p. 13 na parcele p.č.st. 724 v k.ú. Předmostí 
(Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 13) a v objektu č.p. 203 na parcele 
p.č.st. 279 v k.ú. Vinary u Přerova (Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1)        
a v objektu č.p. 199 na parcele p.č. 72 v k.ú. Čekyně (Přerov, Přerov VII –
Čekyně, Jabloňová 4)

- činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna v objektu 
č.p. 13 na parcele p.č.st. 724 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí,       
Pod skalkou 13) a v objektu č.p. 203 na parcele p.č.st. 279 v k.ú. Vinary u Přerova 
(Přerov, Přerov XI – Vinary, Za humny 1) a v objektu č.p. 199 na parcele p.č. 72 
v k.ú. Čekyně (Přerov, Přerov VII – Čekyně, Jabloňová 4)



- činnost střediska volného času, typu dům dětí a mládeže v objektu č.p. 425           
na parcele p.č.st. 758 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí,         
Hranická 14) a v objektu č.p. 50 na parcele p.č.st. 728, v objektu na parcele p.č.st. 
725 a v objektu na parcele p.č.st. 726 v k.ú. Předmostí (Přerov, Přerov II –
Předmostí, Pod skalkou 11) a v objektu č.p. 13 na parcele p.č.st. 724 v k.ú. 
Předmostí (Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 13) a v objektu č.p. 203       
na parcele p.č.st. 279 v k.ú. Vinary u Přerova (Přerov, Přerov XI – Vinary,            
Za humny 1) a v objektu č.p. 199 na parcele p.č. 72 v k.ú. Čekyně (Přerov,          
Přerov VII – Čekyně, Jabloňová 4).

4. V ostatních částech zůstává výše uvedená zřizovací listina beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti na základě usnesení č. …………Zastupitelstva města 
Přerova z 16. zasedání konaného dne 4. února 2013.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 01. 08. 2013.

V Přerově dne ……………………..

        ………………………………….                                    …………………………………

                     Ing. Jiří Lajtoch                                                             Mgr. Dušan Hluzín

                           primátor                                                                   náměstek primátora


