
Statut školské právnické osoby 
 
 

I. 

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 

Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 

Identifikační číslo: 45769621 

JABOK – Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola (dále jen „škola“ nebo „Jabok“) byl zřízen 
Salesiánskou provincií Praha jako církevní organizace zřizovací listinou vydanou dne 10. 4. 1992 ve 
znění pozdějších dokumentů, podle § 57b zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních 
škol a vyšších odborných škol ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 vyhlášky č. 452/1991 Sb. o 
zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství. Rozhodnutím Ministerstva 
školství ČR ze dne 12. 5. 1992 a znovu ze dne 30. 7. 1996 byl Jabok zařazen do sítě škol a školských 
zařízení jako církevní škola se studijním oborem Sociální pedagogika a teologie. 

Ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) došlo na základě zřizovací listiny ze dne 25. 2. 
2006 ke změně právní formy právnické osoby vykonávající činnost školy Jabok na školskou právnickou 
osobu, která byla zapsána do rejstříku školských právnických osob MŠMT dne 1. 8. 2006. K témuž dni 
byl zapsán do školského rejstříku MŠMT nový název školy, který zní: JABOK – Vyšší odborná škola 
sociálně pedagogická a teologická. 

 

II. 

 Zřizovatel a jeho závazky vůči škole 

Zřizovatelem školské právnické osoby Jabok je Salesiánská provincie Praha se sídlem v Praze 8, 
Kobyliské nám. 1, IČ 00406929. Salesiánská provincie Praha je církevní organizace, která sdružuje a 
reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiánů dona Boska na území České republiky a je ode dne 1. 
1. 1994 zaregistrována v Rejstříku právnických osob Ministerstva kultury ČR pod č. 8/2-29/1994. Jejím 
statutárním orgánem je provinciál, vikář a ekonom. Jednají samostatně bez omezení. 

Zřizovatel pravidelně sleduje činnost školy a podle svých možností ji poskytuje podporu – ideovou, 
personální, finanční i materiální. Podporuje spolupráci mezi Jabokem a salesiánskými středisky 
mládeže a dalšími zařízeními provincie. Své úkoly vůči škole plní zřizovatel prostřednictvím ředitele a 
rady školské právnické osoby. 

III. 
 Činnost 

Školská právnická osoba Jabok vykonává druh činnosti školy: vyšší odborná škola a druhy činnosti 
školského zařízení: školská výchovná a ubytovací zařízení, typ: domov mládeže, a zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Škola Jabok poskytuje vyšší odborné vzdělání podle § 92 zák. č. 561/2004 Sb; vzdělává studenty v 
křesťanském duchu, v souladu s pedagogickými a pastoračními principy obsaženými v dokumentech a 
tradici Společnosti svatého Františka Saleského (salesiánů). Zároveň usiluje o všestranný rozvoj 
studujících i pracovníků školy. 

Škola realizuje na základě akreditace MŠMT vzdělávací program sociální pedagogika a teologie v rámci 
oboru vzdělání sociální práce a sociální pedagogika. Tento vzdělávací program respektuje minimální 
standardy vzdělávání sociálních pracovníků stanovené Asociací vzdělavatelů v sociální práci. 



Škola nabízí studentům také aktivity nad rámec výuky – společenské, náboženské, sportovní, kulturní 
a jiné. Tyto aktivity poskytují prostor pro tvůrčí činnost studujících, pro rozvoj jejich osobnosti 
a praktických dovedností. 

Součástí školy je Centrum dalšího vzdělávání. V rámci tohoto centra realizuje škola činnost zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 115 zák. č. 561/2004 Sb.. Centrum dalšího 
vzdělávání nabízí rovněž programy zaměřené na další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách pro účely zákona č. 108/2006 o sociálních službách. Tyto kurzy jsou akreditovány 
MPSV ČR. Centrum dalšího vzdělávání uskutečňuje také kurzy akreditované MŠMT ČR.  

Další součástí školy je Domov mládeže, který nabízí ubytování studentům Jaboku, v případě volné 
kapacity i jiným studentům, za cenu zohledňující jejich sociální situaci v rámci zákonných směrnic.  

V rámci svých možností škola vykonává také doplňkovou činnost. 

 

IV.  

Orgány školské právnické osoby 

Orgány školské právnické osoby Jabok jsou ředitel a rada školské právnické osoby. 

a) Ředitel 

Statutárním orgánem školské právnické osoby je ředitel, který je oprávněn jednat ve všech 
záležitostech školy a má povinnosti z těchto vztahů vyplývající. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel 
– provinciál Salesiánské provincie Praha na návrh rady školské právnické osoby, dle § 131 odst. 3 
školského zákona. 

Ředitel se samostatně podepisuje jménem školské právnické osoby ve všech záležitostech spadajících 
do výlučné pravomoci statutárního orgánu školské právnické osoby. 

Ředitel zodpovídá zřizovateli a radě školské právnické osoby za řízení školy v souladu se zákonnými 
předpisy a s ustanoveními tohoto Statutu, za realizaci studijních programů akreditovaných MŠMT a za 
vytváření salesiánského výchovného prostředí v duchu křesťanských hodnot. K zajištění těchto úkolů 
vydává organizační, pracovní a studijní řád a další vnitřní směrnice, zřizuje poradní orgány ředitele 
školy, zejména jmenuje své zástupce.  

Ve své činnosti respektuje kán. 804-806 Kodexu kanonického práva.  

Ředitel ve vztahu k radě školské právnické osoby zachovává ustanovení §131 odst. 5 odst. školského 
zákona; vyhlášky č. 15/2005 Sb. §7  

Ředitel je povinen vyžádat si předchozí stanovisko zřizovatele v následujících věcech: 
a) koupě a prodej nemovitosti nebo přijetí nemovitosti jako daru, 
b) sjednání půjček (financí nebo věcí v hodnotě nad 100.000,- Kč), 
c) zahájení stavebního řízení, 
d) převzetí morální nebo hmotné zodpovědnosti za činnost, která je mimo rámec činnosti školy 

formulované v tomto statutu, 
 

b) Rada 
 
Rada školské právnické osoby plní povinnosti uvedené ve školském zákoně v platném znění. 
 
 



V.  
Školská rada 

Školská rada Jaboku byla zřízena v souladu s ustanovením § 167 a násl. školského zákona zřizovatelem. 
Má devět členů, z nichž tři jsou voleni studenty školy, tři jsou voleni pedagogickými pracovníky školy a 
tři jmenuje zřizovatel. Při svých jednáních se řídí Jednacím řádem školské rady. 

Školská rada se ve své činnosti řídí především §168 Školského zákona. 

 

VI.  

Personál školy 

Personál školy tvoří pedagogičtí, administrativní a techničtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci školy. 
Jejich práva a povinnosti jsou obsaženy v organizačním a pracovním řádu školy. Jako pedagogický 
pracovník může být zaměstnán ten, kdo má pedagogickou způsobilost podle zákona o pedagogických 
pracovnících v platném znění, je občansky bezúhonný, morálně vyspělý a má v úctě křesťanské 
hodnotové dědictví. Kromě interních zaměstnanců působí ve škole také externí spolupracovníci.  

 

VII.  

Užívání nemovitostí 

Sídlem školy je budova v Salmovské ul. č. 8, 120 00 Praha 2, jejímž vlastníkem je Česká delegace 
Kongregace bratří křesťanských škol (nájemní smlouva ze dne 25. 5. 1994). Práva a povinnosti školy 
spojené s užíváním této nemovitosti jsou stanoveny v nájemní smlouvě, ve znění pozdějších dodatků. 

 

VIII.  

Hospodaření a financování 

Školská právnická osoba užívá ke své činnosti majetek vlastní a majetek vypůjčený nebo pronajatý od 
zřizovatele nebo od jiné právnické nebo fyzické osoby. 

Školská právnická osoba hospodaří v souladu s ustanovením § 133 a násl. školského zákona.  

Školská právnická osoba je financována zejména z následujících zdrojů: 
a) finanční prostředky ze státního rozpočtu,  
b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků,  
c) finanční prostředky z projektů Evropské unie, 
d) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti, 
e) finanční prostředky přijaté od zřizovatele,  
f) úplata za vzdělávání a školské služby,  
g) příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby,  
h) dary a dědictví.  

 

IX.  

Spolupráce s jinými institucemi 

Jabok spolupracuje s jinými tuzemskými i zahraničními institucemi v oblasti vzdělávání, sociální, 
pedagogické a pastorační práce a podle potřeby s nimi uzavírá smlouvy o spolupráci. 

Na základě dohody o spolupráci s Univerzitou Karlovou – Evangelickou teologickou fakultou se podílí 
na uskutečňování bakalářského studijního programu „sociální a pastorační práce“ především 
zajišťováním praxí.  



X.  

Závěrečná ustanovení 

Školská právnická osoba Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická je zřízena na 
dobu neurčitou. Školská právnická osoba zaniká z důvodů a způsobem uvedeným v ustanovení § 126 
a násl. školského zákona. 

 

V Praze dne 17. 2. 2021 

 

 

Mgr. Martin Hobza 
provinciál  

 


