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Návrh uznesenia

Miestna rada  

po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu    

s c h v á l i ť  


návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .......................... o zriadení Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave a Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava,  s účinnosťou k 01.09.2016 



 




	s pripomienkami


	bez pripomienok


















DȎVODOVÁ SPRÁVA

Zriaďovacou listinou číslo: 755/1995 zo dňa 21.12.1995 bola vtedajšou Školskou správou Bratislava III zriadená Základná škola so sídlom v Bratislave na ul. Kalinčiakova č. 12, ku dňu 01.01.1996. 

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6249/1343:2-10C0/1 zo dňa 02.02.2016 bola do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená Základná škola s materskou školou so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave, s termínom  začatia činnosti od 01.09.2016.   

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zároveň rozhodlo o zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky samostatnými rozhodnutiami aj pre Školský klub detí, Kalinčiakova 12 v Bratislave ako súčasti Základnej školy s materskou školou so sídlom             Kalinčiakova 12 v Bratislave (Rozhodnutie  číslo: 2016-6249/1343:2-10C0/2 zo dňa 02.02.2016) a pre Školskú jedáleň, Kalinčiakova 12 v Bratislave ako súčasti Základnej školy s materskou školou           so sídlom Kalinčiakova 12 v Bratislave (Rozhodnutie číslo: 2016-6249/1343:2-10C0/3 zo dňa 02.02.2016).    

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne             záväzným nariadením. 

Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z., zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia vydáva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z., zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia obsahuje:
označenie zriaďovateľa,
názov školy alebo školského zariadenia vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo,
názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia,
výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
formu hospodárenia,
dátum zriadenia školy alebo školského zariadenia,
vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje, a tomu zodpovedajúci predmet činnosti,
označenie štatutárneho orgánu,
vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje,
určenie času, na ktorý sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje,
dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. ............./2016 
o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) a h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je Zriaďovacia listina, uvádzaná ako príloha č. 1 
§ l
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6249/1343:2-10C01 zo dňa 02.02.2016 o zaradení do siete škôl a školských zariadení zriaďuje Základnú školu s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava, a to ku dňu 01.09.2016.
	Mestská časť Bratislava – Nové Mesto na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6249/1343:2-10C02 zo dňa 02.02.2016 o zaradení  do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava, zriaďuje Školský klub detí, Kalinčiakova 12, Bratislava, a to ku dňu 01.09.2016.
	Mestská časť Bratislava – Nové Mesto na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6249/1343:2-10C03 zo dňa 02.02.2016 o zaradení  do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava, zriaďuje Školskú jedáleň, Kalinčiakova 12, Bratislava, a to ku dňu 01.09.2016.
§ 2
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa ...........................

	Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 15 dní a nadobúda účinnosť dňom .....................



Mgr. Rudolf Kusý
      s t a r o s t a
V Bratislave, dňa ...........................

Prílohy:1. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava7

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ..........................

Zriaďovacia listina 
Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava
Článok I
Úvodné ustanovenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vydáva Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava, ktorú zriadilo Všeobecne záväzným nariadením č. .................zo dňa .................... ako organizáciu s právnou subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl a školských zariadení.


Článok II
Vymedzenie subjektu

Zriaďovateľ:				Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
so sídlom Junácka č. 1, 832  91 Bratislava
	Názov organizácie a jej sídlo:		Základná škola s materskou školou

Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
	Identifikačné číslo organizácie:		.............................

Súčasťou organizácie je zariadenie:	Školský klub detí
Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
Školská jedáleň
						Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
						Materská škola
						Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
	Štatutárny orgán:			riaditeľ školy

Výchovný a vyučovací jazyk:		slovenský
Forma hospodárenia:			rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Dátum zriadenia:			01.09.2016
Doba zriadenia:				na dobu neurčitú
	Dátum a číslo rozhodnutia 
ministerstva o zaradení do siete:  	Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6249/1343:2-10C01 zo dňa 02.02.2016
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6249/1343:2-10C02 zo dňa 02.02.2016
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2016-6249/1343:2-10C03 zo dňa 02.02.2016


Článok III
Predmet činnosti
Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 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.
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno–emociálnej, 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.
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.  Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
 
Článok IV
Forma hospodárenia
Základná škola s materskou školou je rozpočtovou organizáciou napojená na rozpočet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá hospodári samostatne, v súlade s rozpočtom schváleným Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Základná škola s materskou školou hospodári s majetkom, ktorý jej je zverený mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s vlastným majetkom v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
	Financovanie základnej školy s materskou školou sa riadi zákonom č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.


Článok V
Vymedzenie spravovaného majetku

Základná škola s materskou školou spravuje majetok, ktorý jej je zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. 
Základná škola s materskou školou je povinná spravovaný majetok viesť vo svojej účtovnej a operatívnej evidencií.
	Finančná hodnota zvereného nehnuteľného majetku bude vyčíslená v protokoloch o zverení nehnuteľného majetku.
	Finančná hodnota zvereného majetku hmotného investičného, nehmotného investičného, finančných investícií, drobného hmotného majetku, zoznamu investičných akcií, zásob, finančných aktív, pohľadávok a záväzkov bude vyčíslená podľa inventarizácie k 30.06.2016.


Článok VI
Riadenie organizácie

Štatutárnym orgánom základnej školy s materskou školou je riaditeľ školy, ktorého do funkcie vymenuváva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na návrh starostu.
Riaditeľ školy riadi činnosť základnej školy, materskej školy, školského klubu detí a jedálne.
	Riaditeľa školy zastupuje ním určený zástupca.  


Článok VII
Záverečné ustanovenia

	Zamestnanci Základnej školy, Kalinčiakova 12, Bratislava a Materskej školy, Kalinčiakova 12, Bratislava sa stávajú zamestnancami novozriadenej Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava ku dňu 01.09.2016. 
	Ďalšie podrobnosti o činnosti, pôsobnosti a zásadách organizácie Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava a jej vzťahoch k mestskej časti Bratislava – Nové Mesto upraví Organizačný poriadok a Pracovný poriadok, ktoré vydá riaditeľ školy najneskôr do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tejto Zriaďovacej listiny.

Základná škola s materskou školou je povinná dodržiavať všetky platné právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Zmeny a doplnky tejto Zriaďovacej listiny je možné vykonať výhradne formou písomných dodatkov, schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – nové Mesto.
   




Mgr. Rudolf Kusý
      s t a r o s t a





V Bratislave, dňa ...........................



