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Obec Sarišské Michal'any
Kpt. Nálepku 18,08222

č.j. 929/ 2003

Šarišské Michal'any

V Šarišských Michal'anoch, dňa 16.12.2003

Zriad'ovacia listina
Obec Šarišské Michal'any v zmysle zákona č.416/200 1 Z.z., čl.XI. , ktorým sa 'mení
a doplňa zákon
29/1984 § 63 odst. 3 a zákona NR SR 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách orgánu štátnej správy na úseku školstva
č.

ZRIAĎUJE
Základnú školu

S

materskou školou Šarišské Michal'any

s účinnosťou od 1.januára 2004 ako samostatnú rozpočtovú organizáciu na úseku školstva
V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene a má zodpovednost'
vyplývajúcu z týchto vzt'ahov, v zmysle § 1 odst.1 zákona č.171/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 29/1984 Zb. §63 odst.4 až 7 o sústave
základných a stredných škol.
Súčast'ou Základnej školy je školský klub detí, školská jedáleň v ZŠ, materská škola a školská
jedáleň materskej školy.
Základná škola je právnickou osobou. Vykonáva správu majetku užívaného školou
podl'a stavu inventarizácie k 31.12.2003.
Základná škola je finančnými vzt'ahmi napojená na rozpočet obce Šarišské Michal'any.
Organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. Riaditel' školy je povinný vydat'
Organizačný poriadok školy od 1. januára 2004.
Touto zriaďovacou listinou sa ruší Zriaďovacia listina Základnej
Michal'anoch z 23.decembra 1997, Zriaďovacia listina Materskej
Michal'anoch z 22.októbra 2001, Zriaďovacia listina Školskej jedálne
Michal'anoch z 22. októbra 2001 a Zriad'ovacia listina Školskej jedálne
Michal'anoch z 22.októbra 2001 Okresného úradu v Sabinove.
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Obec Šarišské Michal'any
Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku 18,08222

Šarišské Michal'any

V Šarišských Michal'anoch,

680/2005

Dodatok

é,

28.12.2005

1

k Zriaď ovacej listine
Základnej školy S materskou školou Šarišské Michal'any

Na základe uznesenia XV. riadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva
v Šarišských Michal'anoch číslo OZ XV/2005-3 zo dňa 25.5.2005 sa Zriaďovacia listina
Základnej školy s rnaterskou školou Šarišské Michal'any zo dňa 16. 12.2003 rnení a doplňa.
takto:
Veta : " Súčasťou Základnej školy je školský klub detí , školská jedáleň v ZŠ, rnaterská
škola a školská jedáleň rnaterskej školy." sa vypúšťa a nahrádza ju text :
Súčasťou Základnej školy s materskou školou je školský klub detí, školská jedáleň a
rnaterská škola.
.
Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1. januára 2006.
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Obec Šarišské Michařany

Šarišské Michal'any, 31. 8. 2009
Číslo spisu: 448/2009

Dodatokč.2
k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Šarišské Michafany
zo dňa 16.12.2003, doplnenej Dodatkom č.1 zo dňa 28.12.2005, vydaným
Obcou Šaríšské Michafany
Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské
Michal'any v súlade s § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a doplňa takto:
a) Označenie zriaďovatel'a školy:
Obec Šarišské Michařany, kpt. Nálepku 42/18,08222

Šarišské Michal'any

b) Názov školy: Základná škola s materskou školou Šarišské Michal'any
Druh a typ školy: základná škola
Sídlo (adresa): Pod lesíkom 19, Šarišské Michal'any, 082 22
Identifikačné číslo: 361 58101
c) Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy:
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Pod lesíkom č. 19,
Šarišské Michal'any
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou v Šarišských
Míchal'anoch, Pod lesíkom 19, Šarišské Michafany
Školské stredisko záujmovej činnosti, Pod lesíkom 19, Šarišské Michafany
d) Výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk: slovenský
e) Forma hospodárenia:
Rozpočtová organizácia obce v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f)

Dátum
Dátum
Dátum
Dátum

zriadenia
zriadenia
zriadenia
zriadenia

základnej školy s materskou školou: 1. 1. 2004
školského klubu detí: 1. 1. 2004
školskej jedálne: 1. 1. 2004
školského strediska záujmovej činnosti: 1.9.2009

g) Vymedzenie základných verejnoprospešných
predmet činnosti:

činností alebo verejných funkcií,

1

základná škola poskytuje, základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú
výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva,
humanity
a demokracie
a poskytuje mravnú,
estetickú, pracovnú,
zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj
náboženskú výchovu a športovú prípravu. V základnej škole móže pósobit aj
asistent učitel'a. Základná škola pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax,
materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom
veku, doplňa rodinnú výchovu a výchovne-vzdelávaciu činnosť zameranú
na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, pripravuje dieťa na povinnú školskú
dochádzku, na získanie základných sebaobslužných zručností a návykov
v oblasti sociálnej komunikácie, hygienických návykov, základných noriem
správania sa,
školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú
dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase
školských prázdnin,
školská jedáleň je účelové zariadenie na výrobu jedál a nápoj ov pre- deti
v čase ich pobytu v škole a pre zamestnancov ZŠ s MŠ. Spolupósobí pri
utváraní zdravých výživových, hygienických a spoločenských návykov,
školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje rozvíjanie záujmov
a organizovanie oddychovej činnosti žiakov v ich vol'nom čase.
h) Označenie štatutárneho orgánu: riaditel' školy
i) Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje: škola spravuje
majetok, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej
činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii, ktorý je
v zmysle zásad hospodárenia s majetkom Obce Šarišské Michal'any uvedený
v protokoloch o prevode správy majetku.
j)

Určenie času, na ktorý sa zriaďuje
základná škola s materskou školou: na dobu neurčitú
školský klub detí: na dobu neurčitú
školská jedáleň: na dobu neurčitú
školské stredisko záujmovej činnosti: na dobu neurčitú

k) Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škol a školských
zariadení:
základná škola s materskou školou:
16.10.2003, číslo: 8477/ZM/2003-091
Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 9. 2009.
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qfc'. Jozef Brendza
starosta obce
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