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Zřizovací listiny základních škol, mateřských škol, DDM a Jeslí města Ústí nad 

Labem 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  schva luje  s účinností od 1. 4. 2019 

1. zřizovací listiny těchto organizací  

a) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 

organizace  

b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 

příspěvková organizace 

c) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková 

organizace  

d) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 

349/19, příspěvková organizace 

e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 

organizace  

f) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

příspěvková organizace  

g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková 

organizace  

h) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 

příspěvková organizace 

i) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 

organizace  

j) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 

organizace  

k) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 

příspěvková organizace  

l) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 

organizace  

m) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková 

organizace  

n) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 

organizace  

o) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 

příspěvková organizace  

p) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 

organizace  

q) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 

organizace  

r) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 

organizace 

s) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 

příspěvková organizace  

t) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, 

příspěvková organizace, 



Důvodová zpráva: 
 

u) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 

1022/27, příspěvková organizace 

v) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková 

organizace 

w) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková 

organizace 

x) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvková organizace 

y) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace  

z) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace  

aa) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 

příspěvková organizace  

bb) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, 

příspěvková organizace  

cc) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvková organizace  

dd) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 

2429/6, příspěvková organizace  

ee) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 

organizace  

ff) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková 

organizace  

gg) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 

příspěvková organizace  

hh) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvková organizace  

ii) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková 

organizace  

jj) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková 

organizace  

kk) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 

příspěvková organizace 

ll) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 

organizace  

mm) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, 

příspěvková organizace  

nn) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, 

příspěvková organizace  

oo) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 

příspěvková organizace  

pp) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace  

 



Důvodová zpráva: 
 

 

qq) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace  

rr) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková 

organizace  

ss) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace  

tt) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 

příspěvková organizace  

uu) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 

organizace  

vv) Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

ww) Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů je v pravomoci zastupitelstva města zřizovat 

a rušit příspěvkové organizace a schvalovat jejich zřizovací listiny. Statutární město 

Ústí nad Labem zřizuje v oblasti péče o děti: 

- Jesle města Ústí nad Labem (dále jen jesle) 

V oblasti školství město zřizuje: 

- 19 základních škol (dále jen ZŠ) 

- 28 mateřských škol (dále jen MŠ) 

- Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci (dále jen DDM)  

Obsah zřizovacích listin je zpracován dle ustanovení § 27 odst. 2) zákona 

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

předpisů. 

Odbor MOŠ předkládá návrh nových zřizovacích listin, které vycházejí 

z legislativních změn např. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, nebo z provozních zkušeností a poznatků, zejména při nabývání 

majetku a nakládání se svěřeným majetkem. 

Od doby, kdy školy získaly právní subjektivitu, byly jejich zřizovací listiny 

několikrát upravovány. Poslední zřizovací listiny základních škol a mateřských škol 

byly schváleny usnesením ZM č. 167/03 ze dne 11. 12. 2003. Mimo zřizovací listinu 

Mateřské školy ÚL, V Zeleni 530/4, příspěvkové organizace, která byla chválena 

usn. ZM č. 325/13 ze dne 5. 9. 2013. Zřizovací listina DDM byla schválena usn. ZM 

č. 262/08 ze dne 18. 9. 2008. Zřizovací listina jeslí byla schválena usn. ZM č. 249/12 

ze dne 13. 12. 2012, neboť jesle byly registrovány jako zdravotnické zařízení 

a od 1. 4. 2012 již zdravotnickým zařízením nejsou. 

V úvodním ustanovení každé zřizovací listiny je uvedeno datum a číslo usnesení ZM, 

kterým byla příspěvková organizace zřízena, viz přehled škol podle data zřízení 

v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

 

Komentář k čl. II Příspěvková organizace 

Název a sídlo se nemění v žádné organizaci. Pouze v Základní škole Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizaci a v Mateřské škole Kytička, Ústí 

nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvkové organizaci se v názvu mění 

za orientačním číslem velké písmeno za malé písmeno. Název školy se tak uvádí 

do souladu s označením budovy školy dle vyhlášky č. 326/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Komentář k čl. III Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

Vzorová zřizovací listina pro školy je přílohou č. 2 důvodové zprávy. V této 

zřizovací listině je vymezena hlavní činnost:  

a) pro mateřské školy: předškolní vzdělávání a školní stravování  

b) pro základní školy: základní vzdělávání, zájmové vzdělávání (školní družina, 

školní klub), školní stravování (školní jídelna, školní výdejna).  



Důvodová zpráva: 
 

Přehled konkrétních hlavních činností jednotlivých základních škol je uveden 

v příloze č. 3 důvodové zprávy 

 

ZŠ a ZUŠ Husova - předmětem hlavní činnosti této školy je též základní umělecké 

vzdělávání v oboru hudebním. ZŠ a ZUŠ Husova jako jediná škola nemá zařazen 

předmět činnosti školní stravování, neboť žáci a zaměstnanci školy se stravují 

v jídelně SPŠS a SOŠST Čelakovského.  

Článek III. ZŠ a ZUŠ Husova zní takto:  

1. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování: 

a) základního vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné 

strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby 

se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat 

a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty 

a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 

kulturám a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti 

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování 

o své další životní dráze a svém profesním uplatnění, 

b) základů vzdělání v oboru hudebním. 

2. Ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání se uskutečňuje zájmové vzdělávání, 

které poskytuje účastníkům naplnění volného času se zaměřením na různé oblasti. 

3. Organizace zajišťuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole 

prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby poskytující stravovací služby. 

4. Organizace zajišťuje závodní stravování pro své zaměstnance prostřednictvím 

jiné právnické nebo fyzické osoby poskytující stravovací služby. 

5. Právnická osoba sdružuje  

Základní školu – předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 zák. 

č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

Základní uměleckou školu - předmět činnosti základní umělecké školy je vymezen 

v § 109 zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

Školní družinu – předmět činnosti zájmového vzdělávání je vymezen v § 111 zák. 

č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

 

ZŠ Mírová - předmětem hlavní činnosti této školy je též zájmové vzdělávání 

ve stanici zájmových činností.  

Článek III. odst. 5 zřizovací listiny ZŠ Mírová zní takto: 

5. Právnická osoba sdružuje: 

Základní školu – předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 zák. 

č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

Školní družinu – předmět činnosti zájmového vzdělávání je vymezen v § 111 zák. 

č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

Stanici zájmových činností (stanice mladých techniků) - předmět činnosti 

zájmového vzdělávání je vymezen v § 111 zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

Školní jídelnu – předmět činnosti školního stravování je vymezen v § 119 zák. 

č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ÚL 

Předmětem hlavní činnosti DDM a ZDVPP je poskytování zájmového vzdělávání 

a zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. 

Článek III. zřizovací listiny DDM a ZDVPP zní takto: 

1. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je: 

a) poskytování zájmového vzdělávání se zaměřením na různé oblasti zájmového 

vzdělávání. Součástí činnosti je pořádání soutěží a přehlídek na úrovni 

místní, okresní, krajské, republikové i mezinárodní. 

b) zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení. Poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách 

metodiky a řízení škol a školských zařízení a dále zprostředkování informací 

o nových směrech a postupech ve vzdělávání a zajištění koordinace 

podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů 

a dalších akcí. 

2. Právnická osoba vykonává činnost školských zařízení: 

a) Středisko volného času - dům dětí a mládeže: předmět činnosti zájmového 

vzdělávání je vymezen § 111 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon 

b) Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků: předmět činnosti 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení 

je vymezen § 115 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

3. Při činnosti uvedené v tomto článku organizace spolupracuje s českými 

a zahraničními fyzickými a právnickými osobami, jejichž činnost a cíle jsou 

v souladu s posláním a prací organizace.  

 

Jesle města Ústí nad Labem: zřizovací listina je přílohou č. 4 důvodové zprávy. 

 

Komentář k čl. IV. Statutární orgán 
Článek IV. ve vzorové zřizovací listině je shodný pro základní školy, mateřské 

školy a DDM.  

V odst. 6 tohoto článku je uvedeno, že další vymezení pravomocí a povinností 

ředitele stanovují Zásady řízení příspěvkových organizací města Ústí nad Labem, 

schválené zřizovatelem. Tyto „zásady“ budou zpracovány po schválení zřizovacích 

listin a předloženy radě města ke schválení. 

 

Komentář k čl. V. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci 

k hospodaření 
Článek je shodný pro základní školy, mateřské školy, DDM a jesle. Stav svěřeného 

movitého majetku je vymezen dle inventarizace ke dni 31. 12. 2018 viz příloha č. 7 

důvodové zprávy.  

Seznam nemovitého majetku svěřeného organizacím je v příloze č. 5 důvodové 

zprávy. Nemovitý majetek je veden jako vybraný majetek města.  

 

Komentář k čl. VI. Vymezení majetkových práv a povinností organizace  
Článek je shodný pro základní školy, mateřské školy, DDM a jesle.  



Důvodová zpráva: 
 

 

Nabývání majetku do vlastnictví zřizovatele: Na základě návrhu nové zřizovací 

listiny budou organizace oprávněny do vlastnictví zřizovatele nabývat majetek, 

jak koupí, tak i darem, včetně peněžitých darů. Zřizovatel bude vázán účelem 

poskytnutého daru. Při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele 

bude organizace povinná vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele. Souhlas 

s nabytím nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele bude vydávat 

zastupitelstvo města. 

 

Nabývání majetku do vlastnictví organizace: Od roku 2009 mohou příspěvkové 

organizace vlastnit majetek. Při nabývání majetku do svého vlastnictví bude 

organizace povinná vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele.  

Touto zřizovací listinou zřizovatel uděluje předchozí souhlas k přijímání účelově 

neurčených peněžitých darů do vlastnictví organizace. 

 

Komentář k čl. VII. Okruhy doplňkové činnosti 
Konkrétní výčet doplňkových činností pro základní školy, mateřské školy a DDM 

je uveden v přehledu, který je přílohou č. 6 důvodové zprávy. 

 

Komentář k čl. VIII. Doba, na kterou se organizace zřizuje 
Základní školy, mateřské školy, DDM a jesle jsou zřízeny na dobu neurčitou. 

 

Komentář k čl. IX. Závěrečná ustanovení.  
Zřizovací listina škol je vyhotovena v 5 stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení 

obdrží škola a tři vyhotovení zřizovatel. U škol, které jsou zapsané v obchodním 

rejstříku, bude zřizovací listina vyhotovena v 6 stejnopisech, přičemž zřizovatel 

obdrží čtyři vyhotovení (jedná se o organizace, jenž byly zřízeny po 1. 1. 2001). 

 

 

Odbor MOŠ předkládá ke schválení zřizovací listiny dle důvodové zprávy.  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Přehled ZŠ, MŠ a DDM v členění podle data zřízení 

Příloha č. 2 – Přehled hlavních činností základních škol 

Příloha č. 3 – Vzorová zřizovací listina školy 

Příloha č. 4 – Zřizovací listina Jeslí města ÚL (neškolské zařízení) 

Příloha č. 5 – Seznam nemovitého majetku svěřeného do hospodaření ZŠ, MŠ, 

DDM a jeslí 

Příloha č. 6 – Návrh doplňkové činnosti ZŠ, MŠ a DDM  

Příloha č. 7 – Přehled stavu svěřeného movitého majetku ke dni 31. 12. 2018 

 


