OBEC TURŇA NAD BODVOU

ZRIAĎOVACIA LISTINA
Základnej školy s materskou školou,
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

Účinnosť od: 1.9.2020

Obecné zastupiteľstvo v Turni nad Bodvou podľa § 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

vydáva

ZRIAĎOVACIU LISTINU
Základnej školy s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
Článok 1
Identifikačné údaje
1. Označenie zriaďovateľa:

Obec Turňa nad Bodvou
Moldavská cesta 419/49
044 02 Turňa nad Bodvou
IČO: 00691313

2. Názov školy:

Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa
nad Bodvou
plnoorganizovaná základná škola
Školská 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou
50005723

Druh a typ:
Sídlo školy:
IČO:

3. Názov a adresa subjektu, ktorý je Školský klub detí, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
súčasťou školy:
Školská jedáleň, Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou
Elokované pracovisko, Župná cesta 172/10, Turňa nad
Bodvou
Elokované pracovisko, Župná cesta 567/12, Turňa nad
Bodvou
4. Vyučovací jazyk:

slovenský

5. Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

6. Dátum zriadenia školy a školského zariadenia
- Základná škola s materskou školou:
1.9.2020
- Školský klub detí:
1.9.2020
- Školská jedáleň:
1.9.2020
- Elokované pracovisko (Župná cesta 172/10): 1.9.2020
- Elokované pracovisko (Župná cesta 567/12): 1.9.2020
7. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií
Materská škola podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podporuje osobnostný
rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja
schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v
spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Základná škola 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 tohto zákona 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.
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.
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.
8. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
9. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného
poslania a predmetu činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Tento majetok vedie
vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je
k 31.12.2019 nasledovné (zostatková cena):
Nehnuteľný majetok: 231 676,18 €
Hnuteľný majetok (dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a
majetok operatívno-technickej evidencie): 113 934,22 €.
10. Určenie času, na ktorý sa škola a školské zariadenie zriaďuje:
- Základná škola s materskou školou:
na dobu neurčitú
- Školský klub detí:
na dobu neurčitú
- Školská jedáleň:
na dobu neurčitú
- Elokované pracovisko (Župná cesta 172/10): na dobu neurčitú
- Elokované pracovisko (Župná cesta 567/12): na dobu neurčitú
11. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete:
- Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2020/10512:2-A1050 z dňa 15.04.2020

Článok 2
Záverečné ustanovenie
(1) Táto zriaďovacia listina bola schválená Obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou dňa
4.8.2020 uznesením č. 89/2020.
(2)

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2020.

........................................
Mgr. Atila Oravecz
starosta

