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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV
Datum projednání v RM
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Zpracoval
Zdeňka Jiroušková
sociálních věcí,
04.12.2017
školství a
Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
11.12.2017
zdravotnictví
Změna názvu a sídla ZŠ Voletiny
Školská komise č. 3/2017 z 08.11.2017
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedená usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3,
Voletiny 1, IČ 00278360, kterým se ke dni 01.01.2018 mění její název a sídlo dle
předloženého návrhu,
01.02
zastupitelstvu města uložit Městskému úřadu Trutnov vydání úplného znění
zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, Trutnov, IČ 00278360, a to s účinností od 01.01.2018.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola pro
žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, IČ 00278360,
kterým se ke dni 01.01.2018 mění její název a sídlo dle předloženého návrhu,
ukládá
02.01
Městskému úřadu Trutnov vydat úplné znění zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola pro žáky speciálními vzdělávacími potřebami,
Trutnov, IČ 00278360, a to s účinností od 01.01.2018.
27.11.2017

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha:
Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 04.12.2017

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Zastupitelstvu města jsou předkládány návrhy úprav zřizovací listiny Základní školy pro žáky se specifickými
poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, které se týkají změny názvu této příspěvkové organizace a jejího
sídla.
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Změna názvu organizace
Vzhledem k tomu, že název uvedené základní školy již v plné míře neodpovídá aktuálnímu stavu, resp.
skladbě žáků, kteří se v ZŠ vzdělávají, je navrhováno tuto organizaci přejmenovat. Navrhovaný název by měl
lépe a zároveň v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (dále jen školský zákon), vystihovat zaměření této základní školy, ve které se mohou vzdělávat žáci s potřebnou vyšší
mírou podpory (kromě žáků se závažnými vývojovými poruchami učení jsou to také žáci s vývojovými poruchami chování, mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem). Specifika způsobu jejich vzdělávání, včetně počtu žáků ve třídě, upravují
zvláštní ustanovení vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění.
Při sestavování nového názvu základní školy byly posuzovány dvě varianty, jak tuto záležitost uchopit, tzn.:
1. Využití standardního formátu názvu u „běžných ZŠ“, tj. Základní škola, Trutnov, Mentzlova 1 (vedení
školy se s ohledem na vznik ulic v městské části Voletiny, které doposud nejsou dostatečně
v povědomí obyvatel Trutnova ani dalších obcí, přiklánělo k úpravě tohoto názvu na Základní škola,
Trutnov, Voletiny).
2. Použití názvu, který koresponduje s výše uvedeným ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona, tj.
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov (k této variantě se svým doporučením přiklonilo po konzultaci i MŠMT - Odbor správy a řízení vzdělávací soustavy, oddělení
školského rejstříku).
Školská komise jako poradní orgán RM souhlasila s 2. variantou, přičemž současně požadovala, aby byla
volba nového názvu ještě znovu projednána s ředitelkou základní školy. Otázka nového názvu byla rovněž
předmětem jednání školské rady při této ZŠ, která se zejména s ohledem na své složení jednoznačně nevyslovila ani pro jednu z navržených variant (ve školské radě mají stejný počet členů zákonní zástupci žáků,
pedagogičtí pracovníci školy i zástupci zřizovatele).
Po opětovném projednání nového názvu uvedené příspěvkové organizace na společném setkání místostarosty města s ředitelkou školy a zástupce Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ je doporučen
ZM ke schválení název Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov.
Změna sídla organizace
Krajskému soudu byl doručen podnět ze základních registrů ohledně sídla, které má příspěvková organizace
aktuálně vedeno na adrese Trutnov 3, Voletiny 1, PSČ 541 03, s tím, že bylo změněno /zápis sídla u právnických osob je údajem povinně zapisovaným do veřejného rejstříku - § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013
Sb.). Změna adresy sídla v základním registru nebyla provedena z moci úřední, ale přenosem z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí/.
Na základě jednání s Krajským soudem v Hradci Králové byla stanovena lhůta zápisu změny adresy sídla i
nového názvu příspěvkové organizace do 15.12.2017. Novým sídlem organizace je ulice Mentzlova 1, Trutnov, PSČ 541 01.
V případě schválení předložených návrhů požádá město prostřednictvím Odboru sociálních věcí, školství a
zdravotnictví MěÚ Krajský soud v Hradci Králové o zápis do obchodního rejstříku a dále MŠMT o provedení
změn v Rejstříku škol a školských zařízení.
Úplné znění zřizovací listiny
Vzhledem ke změně názvu a sídla této základní školy a zároveň k velkému počtu dodatků zřizovací listiny je
navrhováno vydat její úplné znění (zpracuje Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ).

