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Jedná se o PO, která je od 1. dubna 2001 právním nástupcem PO Střední zahradnická 

škola, Ostrava – Hulváky, zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 

1. července 1992, která na základě rozhodnutí svého zřizovatele přešla k 1. dubnu 2001 do 

působnosti Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj je tak současným zřizovatelem 

právě nástupnické SZŠ. 

Statutárním orgánem SZŠ je ředitel, který byl jmenován radou kraje. Právě radě kraje 

je poté odpovědný za činnost organizace. 

Zřizovací listina SZŠ uvádí hlavní účel, pro který byla zřízena jako: „ uskutečňování 

vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů a zajišťovat praktické vyučování 

žáků středních škol v oblasti zemědělství a zahradnictví podle školních vzdělávacích 

programů. 

Hlavní činnost SZŠ je vymezena následovně: 

 poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

 vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků, 

 poskytování žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, 

výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol 

a vyšších odborných škol, zajištění těmto žákům a studentům školní stravování, vedení 

žáků a studentů k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových 

činností, 

 zabezpečení stravování žáků a studentů, 

 zabezpečení stravování vlastním zaměstnancům organizace. 

 

V příloze ke zřizovací listině SZŠ je pak vymezena povolená doplňková činnost: 

 pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování, 

 provozování autoškoly, 

 provozování cestovní agentury, 

 hostinská činnost, 

 ubytovací služby, 

 závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí, 



 zemědělství a prodej výpěstků, 

 poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost, 

 obchodní činnost včetně zprostředkování, 

 pronájem majetku, 

 kopírovací služby, 

 pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a odborných akcí. 

 

V rámci zřizovací listiny je rovněž vyjmenován majetek ve vlastnictví zřizovatele, 

který byl předán SZŠ k hospodaření. Spolu s majetkem přešly na organizaci také práva a 

povinnosti k tomuto majetku. Zřizovatel ve zřizovací listině také uvádí základní zásady 

hospodaření s tímto majetkem, případy a limity oprav, úprav a pronájmu, kdy je nutný 

písemný souhlas zřizovatele. 

 


