MESTO ZV OLEN
Námestie slobody 22. 960 01 Zvolen
Zvolen 28.06.2013
Číslo: P-^i^/2013
DODATOK č. 5
k zriaďovacej listine Základnej školy, J. Alexyho 1941/1, 960 01 Zvolen, číslo 99/018775 zo
dňa 17.05.1999 vydanej Okresným úradom vo Zvolene v znení jej neskorších dodatkov.
I. ČASŤ
Týmto dodatkom sa nahrádza text zriaďovacej listiny, pričom jej nové úplné znenie je
nasledovné:

ZRIAĎOVACIA LISTINA
Mesto Zvolen so sídlom Námestie slobody 22. Zvolen, zastúpené primátorom mesta
Ing. Miroslavom Kuseinom ako zriaďovateľ v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 16 ods. 6 a
§ 22 ods. 1. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 21 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 16. 29, 30. 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
zriaďovaciu listinu

Základná škola, J. Alexyho 1941/1, 960 01 Zvolen
ČI. 1

Zriaďovateľ
Zriaďovateľom Základnej školy, J. Alexyho 1941/1, 960 01 Zvolen je Mesto Zvolen.
Cl. 2
Identifikačné údaje
1. Označenie zriaďovateľa
2. Názov školy
3. Druh a typ školy
4. Sídlo (adresa) školy
5. Identifikačné číslo školy (IČO)
6. Súčasti školy

7. Vyučovací jazyk školy
8. Forma hospodárenia školy

Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Základná škola, .1. Alexyho 1941/1,960 01 Zvolen
základná škola so všetkými ročníkmi
(plnoorganizovaná škola)
.1. Alexyho 1941/1. 960 01 Zvolen
37888595
školská jedáleň
so sídlom J. Alexyho 1941/1.960 01 Zvolen
školský klub detí
so sídlom J. Alexyho 1941/1.960 01 Zvolen
slovenský
rozpočtová organizácia

9. Štatutárny orgán:
a) základnej školy
riaditeľ školy
b) školského klubu detí riaditeľ školy
c) školskej jedálne
riaditeľ školy
10. Dátum zriadenia školy 1. januára 1999
11. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií:
a) Základná škola:
podporuje v súlade s cieľmi a principmi výchovy a vzdelávania 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, prirodovednej. spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej,
dopravnej a d'alšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v
spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho
programu, ktorý poskytuje základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie
a nižšie stredné vzdelanie,
môže uskutočňovať výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
môže v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
poskytovať ďalšie záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie
seniorov a iné vzdelávanie, ktorým si účastníci uspokojujú svoje záujmy, zapájajú sa
do života v občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíjajú svoju osobnosť.
b) Školský klub detí:
zabezpečuje za čiastočnú úhradu nákladov pre deti. ktoré plnia povinnú školskú
dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského
zariadenia zameranú na ich prípravu na v\ učo\ anie a na oddych v čase mimo
vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub
detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času.
c) Školská jedáleň:
zabezpečuje za čiastočnú úhradu nákladov prípravu, výdaj, konzumáciu jedál
a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení,
môže so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva poskytovať svoje služby aj pre iné fyzické osoby aj v čase školských
prázdnin.
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Škola a školské zariadenia hospodária s majetkom, ktorý im bol zriaďovateľom
odovzdaný do správy v zmysle príslušných právnych predpiso\ Dodatkom č. 2 k
Protokolu o zverení majetku mesta do správy základnej školy zo dňa 22.10.2004
a hodnota majetku uvedená v Inventúrnom súpise ku dňu 01.09.2004
je
1 460 478,54 Eur a hodnota majetku uvedená v Inventúrnom súpise ku dňu
31.12.2011 je 3 237 992.62 Eur.

13. Určenie času. na ktorý sa zriaďuje:
a) základná škola : doba neurčitá
b) školský klub detí: doba neurčitá
c) školská jedáleň : doba neurčitá
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
V zmysle § 39 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov považujú za
školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa tohto zákona.
ČI. 3
Záverečné ustanovenia
Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.

II. CAST
1. Tento dodatok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 57/2013
24.06.2013.
^
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2013.
Ing. Mindsla\ Kusem
pnmátor

