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Z L Í N S K Ý   K R A J 
třída Tomáše Bati 21, Zlín 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dodatek č. 5 

ke Zřizovací listině 

Základní školy praktické a Základní školy speciální Uherský Brod, IČ 60371714 

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, IČ 70891320, vydává v souladu s ustanovením § 35  

odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 

odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, tento Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy praktické a Základní školy speciální 

Uherský Brod ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 schválený usnesením 

Zastupitelstva Zlínského kraje č. xxx/Zxx/16 ze dne 29. 6. 2016 s účinností od 1. 9. 2016. 

 

Článek I. Zřizovací listiny ve znění dodatků pod názvem Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové 

organizace se mění v části Název organizace, která nově zní takto: 

 

Název organizace:     Základní škola Čtverka, Uherský Brod 

V článku II. Zřizovací listiny ve znění dodatků pod názvem Vymezení hlavního účelu a předmětu 

činnosti se dosavadní text ruší a nahrazuje se textem: 

 

II. 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává 

činnosti těchto škol a školských zařízení: 

- Základní škola pro žáky s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo 

autismem, 

- Školní družina. 

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. 

 

 

Ostatní ustanovení Zřizovací listiny Základní školy praktické a Základní školy speciální Uherský Brod 

ze dne 12. 9. 2001 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 4. 2004, Dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2005, Dodatku 

č. 3 ze dne 17. 6. 2009 a Dodatku č. 4 ze dne 10. 12. 2014 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

Ve Zlíně dne 29. 6. 2016 
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…………………………………… 

MVDr. Stanislav Mišák 

hejtman 


