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Prešov 28. marca 2013
Číslo: R/598 - 12/2013

Zriad'ovacia listina

Mesto Prešov 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 doplnení 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 v úplnom znení pre

Základná škola
v

Srobárova 20,08001 Prešov
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Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy Šrobárova 20 Prešov je mesto Prešov

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov

2. Názov školy: Základná škola Šrobárova 20, Prešov

3. Druh a typ školy: Plnoorganizovaná základná škola

4. Sídlo (adresa) školy: Šrobárova 20, 080 01 Prešov

5.Identifikačné číslo školy (lČO): 36159051

6, Súčasti školy: Školský klub detí pri Základnej škole,
Šrobárova 20, Prešov

Školská jedáleň pri Základnej škole,
Šrobárova 20, Prešov

Centrum voľného času pri Základnej škole
Šrobárova 20, Prešov

7. Vyučovací jazyk školy: slovenský

8. Forma hospodárenia školy: Rozpočtová organizácia obce s právnou subjek-
tivitou. Hospodári samostatne podl'a schválené-
ho rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zria-
d'ovateľ v rámci svojho rozpočtu.

9. Dátum zriadenia školy: 01. 01.1998

Dátum zriadenia školského klubu detí: 01.01.1996

Dátum zriadenia školskej jedálne: 01.01.1998

Dátum zriadenia centra voľného času: 01.09.2013

10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií pre ktoré sa
škola, alebo školské zariadenie zriaďuje a tomu zodpovedajúci predmet činnosti:
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a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 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 zaob-
chádzania, 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, umelec-
kej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho
orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Výchovu
a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré poskytujú
základné vzdelanie podľa § 16 ods.3.

b) 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, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich
prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských
prázdnin.

c) Školská jedáleň, podl'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, 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 školských zariadení aj
čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.

d) Centrum vol'ného času, podľa § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-
vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30
rokov v ich voľnom čase.

ll. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ

12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:

Škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol zriaďovateľom odovzdaný do správy v zmysle
príslušných právnych predpisov aku dňu 31.12.2012 je hodnota majetku základnej školy

a) nehnuteľného majetku: 3 220 727,91 €

b) hnuteľného majetku: 456001,41 €
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13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje:

a) základná škola: na dobu neurčitú

b) školský klub detí: na dobu neurčitú

c) školská jedáleň: na dobu neurčitú
~,

"'.:"

d) centrum voľného času: na dobú'neurčitú

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2013.

Čl. 4
Zrušovacie ustanovenie

Touto zriaďovacou listinou sa z dôvodu legislatívnych zmien nahrádza doterajšia zriaďovacia
listina školy zo dňa 31.decembra 1997 vydaná Okresným úradom v Prešove s jej dodatkom
č.1 zo dňa 29. júla 2002 vydaným mestom Prešov a dodatkom Č. 2 z 30. marca 2007 vydaným
mestom Prešov.

JUDr. Pavel Hagyari
primátor
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