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Zřizovací listina školské právnické osoby 
 

 

Zřizovatel Frank Bold Kids z. s., se sídlem Rysova 523/2, Medlánky, 621 00 Brno,  

IČO 22893512 podle ustanovení § 124 odst. 2 písm. b) a § 125 odst. 1 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) zřizuje školskou 

právnickou osobu s názvem Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids. 

 

 

Čl. I. 

Identifikace školské právnické osoby 

 

Název:   Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids 

(dále jen „školská právnická osoba“)  

Sídlo:   Rysova 523/2, Medlánky, 621 00 Brno 

Právní forma:  školská právnická osoba  

 

 

 

Čl. II. 

Identifikace zřizovatele 

  

Název:   Frank Bold Kids z. s. 
Sídlo:   Rysova 523/2, Medlánky, 621 00 Brno   

Identifikační číslo: 22893512  

Právní forma:   spolek  

 

 

 

  Čl. III. 

Druhy škol a druhy a typy školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba 

vykonává  

 

1. Mateřská škola  (Lesní mateřská škola) 

2. Školní jídelna - výdejna 

 

Čl. IV. 

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti  

 

1. Hlavním  účelem činnosti školské právnické osoby je zajištění a poskytování  

předškolního vzdělávání, vytváření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb 

dítěte a rozvoj jeho osobnosti ve spolupráci s rodinou. 

 

2. Předmět činnosti školské právnické osoby: 

   

a) zabezpečuje předškolní výchovu, která podporuje zdravý tělesný, psychický           

 a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro individuální rozvoj  

 osobnosti; 

b) školní jídelna - výdejna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců 

c) postupuje při plnění svých úkolů v souladu s platnou právní legislativou.  
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      Čl. V. 

 

Označení statutárního orgánu a způsob, jakým vystupuje jménem  

školské právnické osoby 

 

1. Statutárním orgánem školské právnické osoby je ředitel školské právnické osoby.  

Ředitel jedná jménem školské právnické osoby a je oprávněn ji zastupovat ve všech 

záležitostech, které se školské právnické osoby týkají, v souladu s platnými právními 

předpisy a v rámci oprávnění daných mu touto zřizovací listinou; ředitel podepisuje tak, 

že k napsanému nebo vytištěnému názvu školské právnické osoby připojí svůj podpis. 

 

2. Se souhlasem zřizovatele ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je 

zastupován. 

 

3. Školská právnická osoba má Radu školské právnické osoby, která je tříčlenná. 

Veškeré pravomoci Rady, její úkoly a fungování se řídí paragrafem 132 školského 

zákona. 

 

 

Čl. VI. 

Hospodaření školské právnické osoby 

 

 

1. Školská právnická osoba je povinna se řídit při svém finančním hospodaření 

ustanoveními školského zákona. Hospodaření školské právnické osoby v hlavní činnosti 

se řídí jejím rozpočtem.  

 

2. Příjmy školské právnické osoby jsou zejména:  

a) finanční prostředky ze státního rozpočtu,  

b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků,  

c) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti,  

d) finanční prostředky přijaté od zřizovatele,  

e) úplata za vzdělávání a školské služby,  

f) dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, 

včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,  

g) dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou 

České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského 

hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-

české spolupráce,  

h) dary a dědictví. 

 

3. Školská právnická osoba užívá ke své činnosti jak vlastní majetek, tak majetek 

vypůjčený nebo pronajatý od zřizovatele nebo jiné osoby. 

 

 

Čl. VII. 

Vymezení doby, na kterou je školská právnická osoba zřízena 

 

Školská právnická osoba se zřizuje na dobu neurčitou.  

 

 

 



  Strana 3  

 

 

 

Čl.  VIII. 

                                     Závěrečné ustanovení   

 

1. V rámci realizace vnitřního provozního a kontrolního systému ředitel školské 

právnické osoby vydá vnitřní  organizační a provozní směrnice v potřebném členění    

a struktuře podle rozsahu činnosti a rozsahu majetku školské právnické osoby. Tyto 

směrnice musí  zároveň respektovat ze zákona platné předpisy a normy. Tyto směrnice 

před jejich vydáním musí schválit  zřizovatel.  

 

2. Práva a povinnosti  zřizovatele a školské právnické osoby neupravené touto zřizovací 

listinou  se řídí  obecně závaznými právními předpisy  České republiky,  a  to  zejména  

školským zákonem.   

 

3. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Výkonnou radou spolku 

Frank Bold Kids z.s. 

 

4. Případné změny v ustanoveních této zřizovací listiny provede v nutných případech 

Výkonná rada spolku Frank Bold Kids z. s., a to po předchozím projednání s ředitelem 

školské právnické osoby na návrh Rady školské právnické osoby formou číslovaného 

dodatku k této zřizovací listině.   

 

5. Tato zřizovací listina je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Jedno vyhotovení obdrží školská právnická osoba, druhé zřizovatel, třetí 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a čtvrté Krajský úřad Jihomoravského 

kraje.  

 

 

Čl. IX. 

Účinnost zřizovací listiny a vznik školské právnické osoby 

 

1. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 7. března 2017 

 

2. Tato zřizovací listina byla schválena na jednání Výkonné rady spolku Frank Bold Kids 

z. s., dne 7. března 2017. 

3. Školská právnická osoba vzniká dnem zápisu do rejstříku školských právnických osob.  

 

 

 

 

V Brně dne 7. března 2017 

 

 

                ….…………………………………. 

            

                      Mgr. Šárka Nezhybová,  

                                                                            Statutární zástupkyně zřizovatele 


