Zriaďovacia listina Materskej školy v Spišskom Štvrtku
+

OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Výtlačok číslo: 3/3

Účinnosť zriaďovacej listiny

01. 06. 2011

Obec Spišský Štvrtok v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnením niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

ZRIAĎOVACIU LISTINU
Materskej školy v Spišskom Štvrtku
Čl. 1
Zriaďovateľ
Označenie zriaďovateľa:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO: 00329631
Čl. 2
Identifikačné údaje školy

1. Názov školy:

Materská škola
Obrancov mieru 298, 053 14 Spišský Štvrtok

2. Druh a typ školy:

materská škola

3. Sídlo (adresa) školy:

Obrancov mieru 298, 053 14 Spišský Štvrtok

4. Výchovný a vyučovací jazyk:

slovenský

5. Dátum zriadenia:

pred rokom 2002
Čl. 3
Vymedzenie základných funkcií

1. Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16 a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje
osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej,
estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.
Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
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Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského
vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. Vzdelávanie v
materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Čl. 4
Hospodárenie školy
1. Forma hospodárenia školy:

rozpočtová organizácia obce bez právnej subjektivity

2. Štatutárny orgán:

starosta obce

3. Vecné a finančné vymedzenie majetku školy:
Materská škola nehospodári s vlastným majetkom.
Čl. 5
Ostatné ustanovenia
1. Materská škola sa zriaďuje na dobu neurčitú.
2. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Údaj nie je k dispozícii.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Táto zriaďovacia listina nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01. 06. 2011.
2. Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

DRUHÁ ČASŤ
Zrušovacie ustanovenia
1. Touto zriaďovacou listinou sa z dôvodu prechodu zriaďovateľskej funkcie a
legislatívnych zmien nahrádza doterajšia zriaďovacia listina školy zo dňa 30.11.2001
vydaná Okresným úradom v Levoči v znení dodatku č. 1 vydaného obcou Spišský Štvrtok
dňa 28. 06. 2002.
V Spišskom Štvrtku dňa 31.5.2011

Ing. Ján Greš
starosta obce
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