číslo spisu: NÁVRH

Dodatok č. 5
k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno 21/2002 vydanej
mestom Komárno v znení neskorších dodatkov.

I. časť
Týmto dodatkom sa nahrádza text zriaďovacej listiny, pričom jej nové úplné znenie je
nasledovné.

Zriaďovacia listina
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Komárno
č. ......./2020 zo dňa 25. júna 2020
Mesto Komárno so sídlom Nám. gen. Klapku 1, Komárno, zastúpené primátorom mesta
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; § 16, 29, 30, 114, 140
Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 22 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

Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
Čl. I
Zriaďovateľ
Zriaďovateľom Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno je mesto Komárno,
zastúpené primátorom mesta.

Čl. II
Identifikačné údaje
Zriaďovateľ:
Názov organizácie:
Skrátený názov:
Druh školy:
Typ školy:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
Súčasti školy:

Skrátené názvy:
Vyučovací jazyk školy:
Forma hospodárenia:
Dátum zriadenia:

mesto Komárno
Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno
základná škola
plnoorganizovaná základná škola (základná škola so všetkými
ročníkmi)
Rozmarínová ul. 1, Komárno
37861131
1. Školský klub detí, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť
Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
2. Školská jedáleň, Rozmarínová ul. 1, Komárno, ako súčasť
Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
3. Výdajná školská jedáleň pri Školskej jedálni, Rozmarínová
ul. 1, Komárno, ako súčasť Základnej školy, Rozmarínová
ul. 1, Komárno
1. ŠKD, ako súčasť ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno
2. ŠJ, ako súčasť Rozmarínová ul. 1, Komárno
3. VŠJ pri ŠJ, ako súčasť Rozmarínová ul. 1, Komárno
slovenský
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
1. september 1996
Čl. III
Účel a predmet činnosti

a) Základná škola
- v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania § 29 Zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov 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;
- zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov,
ktoré poskytujú základné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
- môže uskutočňovať výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami podľa § 29 ods. 9, 10 a 11 Zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
- môže v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov poskytovať záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie,

2

vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania
uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a
všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
b) Školský klub detí v súlade § 114 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
- za čiastočnú úhradu nákladov 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;
- činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou
zabezpečovanou centrom voľného času.
c) 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;
- pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných
výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva
a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť,
zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup
potravín;
- zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí
zriaďovateľ;
- v školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne
stravovanie vydané ministerstvom školstva;
- školská jedáleň môže pripravovať jedlá a nápoje pre viac výdajných školských
jedální.
d) Výdajná školská jedáleň podľa § 141 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 výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
Čl. IV
Štatutárny orgán
a)
b)
c)
d)

Štatutárnym orgánom základnej školy je riaditeľ školy.
Štatutárnym orgánom školského klubu detí je riaditeľ školy.
Štatutárnym orgánom školskej jedálne je riaditeľ školy.
Štatutárnym orgánom výdajnej školskej jedálne, pri školskej jedálni je riaditeľ školy.
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Čl. V
Správa majetku
1. Škola spravuje hnuteľný majetok mesta Komárno, ktorý je mu zverený na plnenie
vymedzeného účelu a predmetu činnosti protokolmi o zverení majetku. Zverený
majetok spravuje v súlade so Štatútom mesta a zásadami hospodárenia s majetkom
mesta Komárno.
2. Hnuteľný majetok 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 jeho činnosti.
Čl. VI
Doba zriadenia, zaradenia do siete
a)
b)
c)
d)

Základná škola sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Školský klub detí sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Školská jedáleň sa zriaďuje na dobu neurčitú.
Výdajná školská jedáleň, pri školskej jedálni sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete:
- Rozhodnutie zo dňa 24. 08. 2006 pod číslom CD-2006-2212/27618-3:098/ŠJ
- Rozhodnutie zo dňa 24. 08. 2006 pod číslom CD-2006-2212/27618-3:098/VŠK
- Rozhodnutie zo dňa 05. 12. 2019 pod číslom 2019/18535:2-A1050
Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia zriaďovacej listiny možno vykonať len formou písomného
dodatku schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Komárno.
2. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

II. časť
1. Tento dodatok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. ........./2020 zo
dňa 25. júna 2020
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júla 2020.

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta Komárno
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