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Organiza ční řád školy 
Část č. 1 – Školní řád – údaje o za řízení 
Čj.:   
Dne:  3. září 2007 
Platnost ode dne: 3. září 2007 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 
tohoto předpisu 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY 
Školní řád je zpracováván  na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon. 

            
Údaje o za řízení 
                                                                    

Základní škola se sídlem Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 Karlín získala právní subjektivitu od 
zřizovatele městské části Praha 8 s  vymezením těchto úkolů ve  zřizovací  listině a s povolením vedlejší 
hospodářské činnosti (viz zřizovací listina). Od 23.5.2001 je součástí příspěvkové organizace i mateřská 
škola. Dalšími částmi školy jsou  oddělení  školní družinu pro  žáky 1.- 4. ročníku a školní klub pro 5.-9. 
ročník a školní jídelna mateřské školy.                                                   

Zřizovací listinou vydanou MČ Praha 8, která nabyla učinnosti dne 1. července 2001, a jejími 
pozdějšími dodatky je oficiální název školy Základní škola a mate řská škola, Praha 8, Ly čkovo 
náměstí 6.  
                                                                  
Předmět činnosti školy                                      
   Vzdělávat a vychovávat žáky 3 -  15 leté podle učebních plánů a osnov  schválených  MŠMT.  V 
systému škol MŠMT ČR je škola vedena pod následujícími kódy IZO: 
- základní škola: 102 261 300 
- školní družina:  112 700 080 
- školní klub: 150 043 821 
- mateřská škola: 150 006 110 
- školní jídelna:   150 006 128 

Základní škola postupně od 1.9.2005 zavádí do 1. a 6. ročníku výuku dle svého školního 
vzdělávacího programu s názvem Smysluplná škola napsaného dle RVP ZV.  
                                                                
Hospodá řská činnost školy 
   Hospodářskou činnost škola organizuje v souladu se zřizovací listinou v oblasti výchovy a vzdělávání, 
programů pro volný čas - organizace vzdělávacích činností, kroužků, exkurzí a táborů a pronájmů prostor 
školy.  

 
Dodatek č.1 platný od 1.9.2010  
 
Na základě souhlasu MHMP ze dne 8. dubna 2010 zřizujeme od 1. 9. 2010 přípravnou t řídu  pro děti 

se sociálním znevýhodněním.  Výuka v přípravné třídě probíhá dle ŠVP Smysluplná škola.   
Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 8. března 2010 vyučujeme od 1. 9. 2010 v 6. - 9. ro čníku 

předmět hudební výchovu v anglickém jazyce. 
 
 

Mgr. Jan KORDA 
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