
 

 

O L O M O U C K Ý   K R A J 
_________  Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc__________ 
č.j. 62/2004 

    
Dodatek č. 4 

ke zřizovací listině č. j. 942/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1, č. j. 
3575/2001 ze dne  28. 9. 2001, dodatku č. 2, č. j. 5780  ze dne 21. 12. 2001 a 

dodatku č. 3, č. j.  260/2003 ze dne  28.11.2002  
 

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění vydává 
dodatek ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci: 
 
Název:  Speciální školy Litovel, Palackého 938 
      
Sídlo:   784 01  Litovel, Palackého 938 
 
Identifikační číslo: 61989771 
 
v tomto znění: 
 
Nový název školy: Speciální školy a Dětský domov, Litovel, Palackého 938  
 
Část II. - Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
Dosavadní text části II. se vypouští a nahrazuje se textem: 
 
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy  a vzdělání  a péče 
dětem s nařízenou ústavní výchovou. 
 
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 29 a § 31 zákona č. 29/1984 Sb., o 
soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), 
v platném znění a prováděcími předpisy k němu, § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o 
školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy a § 12 zákona č. 
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivě 
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 
 
Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna.  
 
V ostatních částech zůstává zřizovací listina č. j. 942/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve 
znění dodatku č. 1, č. j. 3575/2001 ze dne  28. 9. 2001, dodatku č. 2, č. j. 5780  ze 
dne 21. 12. 2001 a dodatku č. 3, č. j.  260/2003 ze dne  28.11.2002 beze změny. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje s účinností od 1. 9. 2004. 
 
V Olomouci dne 18. 12. 2003 
 
         hejtman Olomouckého kraj



 

 

 


