
Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7,                                                     

příspěvková organizace   

  

  

  

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za 

kterých provozuje svoji činnost  

  

Základní účel zřízení:  

Poskytování základního vzdělávání  

Předškolní vzdělávání dětí 

  

Způsob založení:  

Plzeň, statutární město vydalo na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně  

č. 141 ze dne 6.3. 2003, usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 41 ze dne 29. 1.  

2004, usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 285 ze dne 19. 5. 2005, usnesení  

Zastupitelstva města Plzně č. 789 a č. 790 ze dne 8. 12. 2005, usnesení 

Zastupitelstva města Plzně č. 564 ze dne 3. 9. 2009 a usnesení Zastupitelstva 

města Plzně č. 469 ze dne 26. 10 2017 podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 

128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a podle § 178 

odst. 1 písm. a) a §  179 odst. 1 písm. a) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v 

platném znění toto úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace, která 

je samostatnou právnickou osobou, oprávněnou jednat a zavazovat se vlastním 

jménem.    

  

Hlavní činnosti:  

- poskytování základního vzdělání podle platných právních předpisů;  

- zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně;  



- zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro 

žáky ostatních škol a školských zařízení, 

- zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy,  

- předškolní vzdělávání dětí, 

 

 

Doplňková činnost: 

- zajištění stravování pro veřejnost 

- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí 

a mládeže, 

- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro dospělé, 

- pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, přehlídek, 

prodejních a obdobných akcí, 

 

 

Zřizovatel: Statutární město Plzeň 

 

 

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy: Krajský úřad Plzeňského 

kraje, odbor školství mládeže a sportu 
  

 

 

 

 

 

 



  


