
Příloha č. 2 ZM 23/8  

Dodatek č. 3 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, Trávník 27 

 

 
1. V části 2 – Příspěvková organizace se mění název příspěvkové organizace 

 

a to ze: 

Základní škola Přerov, Trávník 27 

 

na: 

Základní škola a Mateřská škola Přerov, Trávník 27, příspěvková organizace 

 

2. 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 a zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna. 

 

3. V části 4 - Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu 

činnosti, bodě 4.2. se doplňují písm. c) a d) následujícího znění: 

 

c) mateřská škola 

 

Organizace jako mateřská škola, poskytuje předškolní vzdělávání dětem; 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. 

 

d) zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna 

 

Organizace jako zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rámci 

školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb; 

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. 

 

4. V části 4 - Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu 

činnosti, se doplňuje bod 4.5. následujícího znění: 

 

4.5.      Organizace vykonává  

 

- činnost základní školy v objektu č.p. 165 na pozemku p.č. 2883/78 v k.ú. Přerov 

(Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27), mimo nebytové prostory svěřené 

příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30,    



- činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družiny v objektu  

č.p. 165 na pozemku p.č. 2883/78 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, 

Trávník 27), mimo nebytové prostory svěřené příspěvkové organizaci Zařízení 

školního stravování Přerov, Kratochvílova 30,    

- činnost mateřské školy v objektu č.p. 2714 na parcele p.č. 5196/23 v k.ú. Přerov 

(Přerov, Přerov I – Město, Optiky 14) a v objektu č.p. 59 na parcele p.č. 486 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova (Přerov, Přerov IV – Kozlovice, Grymovská 21), 

 

- činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna v objektu  

č.p. 2714 na parcele p.č. 5196/23 v k.ú. Přerov (Přerov, Přerov I – Město, Optiky 

14) a v objektu č.p. 59 na parcele p.č. 486 v k.ú. Kozlovice u Přerova (Přerov, 

Přerov IV – Kozlovice, Grymovská 21), 

 

 

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

 

Tento dodatek nabývá platnosti na základě usnesení č. …………Zastupitelstva města 

Přerova z 23. zasedání konaného dne 12. 12. 2016. 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2017. 

 

V Přerově dne ……………………………. 

 

 

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

              Mgr. Vladimír Puchalský                                                  Bc. Tomáš Navrátil 

                           primátor                 náměstek primátora 

 


