Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám. č. 37,
053 04 Spišské Podhradie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
dátum vydania 31.08.2016

ZRIAĎOVACIA LISTINA
rozpočtovej organizácie mesta Spišské Podhradie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ulica 3, 053 04 Spišské Podhradie
Mesto Spišské Podhradie podľa § 22 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva zriaďovaciu listinu :
1. Označenie zriaďovateľa :

Mesto Spišské Podhradie

2. Názov školy :

Základná škola,
Školská ulica 3, 053 04 Spišské Podhradie

Druh a typ :

Základná škola so všetkými ročníkmi
(plnoorganizovaná základná škola)

Sídlo školy :

Školská ulica č. 3, 053 04 Spišské Podhradie

Identifikačné číslo školy (IČO): 037873831

3. Názov a adresa subjektu,
ktorý je súčasťou školy :

1. Školský klub detí,
Školská ulica 3, 053 04 Spišské Podhradie
2. Školská jedáleň pri základnej škole,
Školská ulica 3, 053 04 Spišské Podhradie
3. Centrum voľného času, Školská ulica 3,
Spišské Podhradie, ako súčasť Základnej školy,
Školská ulica 3, 053 04 Spišské Podhradie

4. Vyučovací jazyk :

slovenský jazyk

5. Forma hospodárenia :

Rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou
Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu
s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci
svojho rozpočtu.

6. Dátum zriadenia školy :

zriadená pred rokom 2002
- 01.04.2002 ako školy s právnou subjektivitou
- 01.07.2002 prechod zriaďovateľskej pôsobnosti
na mesto Spišské Podhradie
Dátum zriadenia školského klubu detí: zriadený pred rokom 2002
Dátum zriadenia školskej jedálne:
zriadená pred rokom 2002
Dátum zriadenia centra voľného času: 01. 09. 2016

7. Vymedzenie základných verejnoprospešných činnosti alebo verejných funkcií:
Základná škola podľa § 29 zákona NR SR 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, 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. Poskytuje
žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej,
spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky
a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu
a vzdelávanie. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom
školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na
primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň
základnej školy).
Školský klub detí podľa § 114 zákona NR SR 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.
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.
Centrum voľného času je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré podľa § 116
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje výchovnovzdelávaciu činnosť, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a ich rodičov a vykonáva
predovšetkým pravidelnú činnosť v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov,
kurzov alebo klubov. Cieľom centra voľného času je vybudovať moderné centrum voľného
času, v ktorom sa budú tvoriť projekty rekreácie, výchovy a vzdelávania a v ktorom
sa budú realizovať - poskytovať programy pôsobiace na rozvoj osobnosti, zlepšenie
kvality života a zmenu životného štýlu jednotlivcov a skupín detí.
8. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ školy
9. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Škola hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve mesta. Tento majetok vedie vo svojej
účtovnej a operatívnej evidencii. Vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
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Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto
majetku podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Škola môže hospodáriť aj s majetkom zvereným inými subjektmi, ktorý rovnako vedie
vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Hnuteľný majetok školy tvorí hmotný
a nehmotný majetok, drobný hmotný majetok, archívne, dokumentačné fondy a ďalší
hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii a majetok súvisiaci
s výkonom jej činnosti. Hodnota majetku školy je uvedená v Inventúrnom súpise majetku
mesta, vrátane následných prírastkov a úbytkov. Táto suma zahŕňa budovy, samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, pozemky, drobný a dlhodobý hmotný majetok.
10. Určenie času, na ktorý sa škola, školské zariadenie zriaďuje:
Základná škola:
na dobu neurčitú
Školský klub detí:
na dobu neurčitú
Školská jedáleň:
na dobu neurčitú
Centrum voľného času:
na dobu neurčitú
11. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Základná škola:
zaradená do siete pred rokom 2002
Školský klub detí:
zaradený do siete pred rokom 2002
zaradená do siete pred rokom 2002
Školská jedáleň:
Centrum voľného času:
zaradené do siete rozhodnutím MŠVVaŠ SR
č. 2016-13210/26705:2-10H0 zo dňa 27. júna 2016
12. Záverečné ustanovenie:
 Zmeny zriaďovacej listiny možno vykonať len písomným dodatkom k zriaďovacej listine.
 Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
 Toto znenie zriaďovacej listiny nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2016
13. Zrušovacie ustanovenie:
Účinnosťou tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšie znenie Zriaďovacej listiny
Základnej školy, Školská ulica 3, 053 04 Spišské Podhradie vydanej mestom Spišské Podhradie
zo dňa 30.06.2011.
V Spišskom Podhradí: 31.08.2016

..........................................
MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta
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