
DoDATEK č. 1,2
ke zřizovací listině příspěvkové orgarizace

Mateřské školy, Zák|adní školy a Praktické školy, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125lII

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu l952l2,370 76 České Budějovice
Ičo zosqooso
zastoupený hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou
dále j en,,rzíizov ate|"

schválil

usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č.16012017lZK-6 ze dne 1 1. května 2017 podle § 35 odst.
2 písm. j) zákona č. 12912000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, tuto změnu zŤizovací
listiny příspěvkové organizace Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Jindřichův Hradec,
Jarošovská II25lII

článek I

ZŤizovací listina příspěvkové organizace Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy,
Jindřichův Hradec, Jarošovská II251II (dále jen ,,otganizace") ze dne 27, listopadu 2001 se mění
a doplňuje takto:

Článet< 3 Hlavní účel a předmět činnosti se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Hlavním účelem organizace je: ,,Organizace poskytuje předškolní vzdéláváni, které
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, zák|adnich
životních hodnot a mezilidských vztahů. Organizace v předškolním vzděláviní vytváří
zžkladni předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávaníje poskytováno
dětem se zdravotním oslabením nebo dětem dlouhodobě nemocným umístěným ve
zdravotni ck ém zaíízeni.
Otganizace poskytuje základni vzděIávání, 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
i duševní zdraví, vytvořené hodnoty aživotníprostředí. ZákladnivzděIávánije poskytováno
ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách pro žéky s autismem a ve třídách pro
žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování.
Základni vzdéláváni ie poskytováno žákům se zdravotním oslabením nebo žákttm
dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení. Úspěšným ukončením
vzděIávacího programu základního vzďěIávání získá žák stupeň základního vzďéIžní.
Organizace poskytuje žákům se středně těžkým a téžkým mentálním postižením, se
souběžným postižením více vadami a s autismem vzděláváni v základní škole speciální.
Ukončením vzdélávacího programu v základní škole speciální získá žák základy vzdélání.
Organizace poskytuje střední vzděIávání žákům s mentálním postižením, souběžným
postižením více vadami a autismem, jeho úspěšným ukončením získážák střední vzdělání,
Organizace ve školní družině a školním klubu poskytuje zéilmové vzdělávání žákůmjedné
školy nebo několika škol, může organizovat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich
zákonné zástupce, i o volných dnech a ve dnech školních prázdnin. Organizuje zájmové
vzděláváni především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce."



Předmět činnosti:,,Or ganizace vykonává činnost
školy, školní družiny a školního klubu."

čbnek II

mateřské školy, základní školy, střední

Ostatní ustanovení zŤizovací listiny zttstávají nedotčena a tento dodatek se stává její nedílnou
součástí.

čHnek III

Tento dodatek nabyláúčinnosti dnem 1. září2ot7.

V Českých Budějovicích dne l1.kvétna20l7

g
Mgr.Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje
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