Zriaďovacia listina Základnej 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
Základnej školy v Spišskom Štvrtku
Čl. 1
Zriaďovateľ
Označenie zriaďovateľa školy:

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

1. Názov školy:

Základná škola
Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok

2. Druh a typ školy:

základná škola
(plnoorganizovaná základná škola)

3. Sídlo (adresa) školy:

Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok

4. Identifikačné číslo školy:

37873920

5. Súčasti školy:
a) Školský klub detí, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
b) Školská jedáleň, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
c) Výdajná školská jedáleň, Obrancov mieru 298, Spišský Štvrtok
6. Vyučovací jazyk:
7. Dátum zriadenia:
a) Základná škola
b) Školský klub detí
c) Školská jedáleň
d) Výdajná školská jedáleň

slovenský

01. 04. 2002
01. 04. 2002
01. 04. 2002
01. 06. 2004
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Čl. 3
Vymedzenie základných funkcií
1. Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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
rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania,
tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej,
estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie,
členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné
vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
2. Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole,
nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich
záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
3. Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa
zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu
v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre
deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iné fyzické osoby aj v
čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
4. Výdajná školská jedáleň, podľa § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole
alebo v školskom zariadení. Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce
a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov; môže aj dokončovať
príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej
jedálne. Výdajná školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a
zamestnancov škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Čl. 4
Hospodárenie školy
1. Forma hospodárenia školy:

rozpočtová organizácia obce s právnou subjektivitou

2. Štatutárny orgán:

riaditeľ školy

3. Vecné a finančné vymedzenie majetku školy:
Škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol odovzdaný do správy v zmysle príslušných
právnych predpisov
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Čl. 5
Ostatné ustanovenia
1. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje.
a) základná škola:
b) školský klub detí:
c) školská jedáleň:
d) Výdajná školská jedáleň:

na dobu neurčitú
na dobu neurčitú
na dobu neurčitú
na dobu neurčitú

2. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
a) základná škola: údaj nie je k dispozícii
b) školský klub detí: údaj nie je k dispozícii
c) školská jedáleň: údaj nie je k dispozícii
d) Výdajná školská jedáleň: Rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. CD-2004-6775/13226-01:12 zo dňa 4.5.2004
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 31.03.2002
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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