
Obec Krasňany 
Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín 

 

 

Z R I A Ď O V A C I A   L I S T I N A 

  

  

Po zaradení Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19 ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR  do siete škôl a školských zariadení, 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 vydáva obec Krasňany túto 

 

zriaďovaciu listinu  
 

Čl. 1 

Identifikačné údaje 

 

1. Označenie zriaďovateľa: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín 

2. Názov školy: Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 

    Druh a typ školy: neplnoorganizovaná základná škola s materskou školou  

    Sídlo (adresa) školy: Krasňany 19, 013 03 

    Elokované pracovisko: triedy predprimárneho vzdelávania – Krasňany 157, 013 03 

 

3. Identifikačné číslo školy:   42221897 

 

4. Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou školy:  

a) Školský klub detí ako súčasť ZŠ s MŠ, Krasňany 19, 013 03 

b) Školská jedáleň ako súčasť ZŠ s MŠ, Krasňany 157, 013 03 

 

5. Vyučovací jazyk školy: slovenský jazyk 

6. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia obce s právnou subjektivitou 

7. Dátum zriadenia školy a jej súčastí: 1. september 2012 

 

8. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií a predmet 

činnosti: 

a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16, §28 a § 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 zaobchádzania, tolerancie, 

demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a 

telesnej. Základná škola s materskou školou zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom 

školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na 

predprimárne vzdelávanie (absolvovanie posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v materskej škole)  a primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy). 

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. 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 zabezpečuje prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 

pobytu v škole a školskom zariadení. 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. 

 

9. Označenie štatutárneho orgánu školy: Základnú školu s materskou školou a jej súčasti riadi 

riaditeľ základnej školy s materskou školou, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ. 

 

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

Škola hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve obce a ktorý slúži na zabezpečovanie 

predmetu činnosti školy. Organizácia vedie o tomto majetku účtovnú a operatívnu evidenciu, vo 

svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám 

vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku. V rámci vzťahov organizácie vystupuje vo 

svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

 

11. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: 

a) základná škola s materskou školou: na dobu neurčitú 

b) školský klub detí: na dobu neurčitú 

c) školská jedáleň: na dobu neurčitú 

12. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 

a) základná škola s materskou školou: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2012-7079/23050:2-923/1 zo dňa 13.06.2012 

b) školský klub detí: zaradený do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 2012-7079/23050:2-923/2 zo dňa 13.06.2012 

c) školská jedáleň: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 2012-7079/23050:2-923/3 zo dňa 13.06.2012 

 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenie 

1. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. september 2012. 

 

 

 

V Krasňanoch, 01.08.2012 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Bielka 

      starosta obce 


