
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 240

ze dne 17.12.2020

Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, 
Praha 3, Lupáčova 1/1200

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy, Praha 3, 

Lupáčova 1/1200 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. Štěpánu Štréblovi, místostarostovi

1.1. podepsat dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
školy, Praha 3, Lupáčova 1/1200, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

Jiří Ptáček 
starosta městské části



Dodatek č. 13 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  

Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 
 

Městská část Praha 3 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3  
č. ___ ze dne 17. 12. 2020 

vydává dodatek č. 13 zřizovací listiny 
vydané usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 350 ze dne 10. 9. 2009 
 

1. Tímto dodatkem zřizovací listiny se nahrazuje čl. III. Hlavní účel a předmět činnosti 
právnické osoby, tak, že nově zní: 
 

III. 
Hlavní účel a předmět činnosti právnické osoby 

 
1. Hlavním účelem příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

je poskytování výchovy a vzdělávání. 
2. Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 má statut fakultní školy Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Podmínky spolupráce jsou upraveny zvláštní dohodou.  
Se souhlasem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je oprávněna používat 
ve svém názvu ve veřejném styku označení „Fakultní škola Univerzity Karlovy 
Pedagogické fakulty“. Toto označení garantuje Pedagogická fakulta po dobu platnosti 
smlouvy mezi Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Základní školou, 
Praha 3, Lupáčova 1/1200. 

3. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy, zařízení 
školního stravování, školní družiny a školního klubu, ve smyslu zákona č. 561/2004 
Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) v platném znění a souvisejících prováděcích právních předpisů. 

4. Příspěvková organizace zajišťuje stravování pro děti a závodní stravování vlastním 
zaměstnancům. 
 

Dodatek č. 13, který mění zřizovací listinu, nabývá účinnosti od 1. 1. 2021 
 

 

 

 

 

 
Štěpán Štrébl, MPhil. 

místostarosta městské části 

Příloha č.1 usnesení č.240 ze dne 17.12.2020 - Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor školství

Ředitel příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Mgr. Jiří Kopecký se 
prostřednictvím odboru školství obrátil na MČ Praha 3 s možností užívat Statut fakultní školy 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
A zároveň požádal o možnost používat ve svém názvu ve veřejném styku označení „Fakultní škola 
Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty“, včetně loga PedF UK. Toto označení garantuje Pedagogická 
fakulta po dobu platnosti smlouvy mezi Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a školou. 
  
Tuto změnu je třeba zohlednit dodatkem č. 13 zřizovací listiny výše zmíněné organizace.
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