Mesto Kolárovo
Zriaďovacia listina
zo dňa 19.12. 2007, č.427/šk/2007-1
o zriadení Školského klubu detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána
Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo
Mesto Kolárovo podľa § 22 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 747/2004 Z.z. vydáva túto

zriaďovaciu listinu

o zriadení Školského klubu detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána
Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo

Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie školského klubu detí
1.

Školský klub detí bol zriadený bez zriaďovacej listiny, ako súčasť základnej školy.
Zriaďovacia listina základnej školy číslo sekr. 2001/00059 zo dňa 18.12.2001 bola
vydaná Okresným úradom v Komárne v zmysle ustanovenia podľa § 8 ods. 3 zákona č.
222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 13 ods. 4 písm. e) citovaného
zákona, v nadväznosti na ustanovenie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, na základe ktorého
základná škola od 1.1.2002 nadobudla právnu subjektivitu.

2.

S účinnosťou od 1.7.2002 v zmysle uznesenia MsZ č. 230/2002 C zo dňa 27.6.2002 a § 4
ods. 1 a 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská pôsobnosť základnej školy na Mesto
Kolárovo.

3.

Názov školského klubu detí znie:
Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána Amosa
Komenského, Rábska 14, Kolárovo
Pre operatívnu potrebu možno používať skratku „ŠKD Komenského“.

4.

-2Adresa umiestnenia školského klubu detí : Rábska 14, 946 03 Kolárovo

5.

Evidenčné číslo (identifikačné číslo) školského klubu detí v sieti škôl a školských
zariadení na MŠ SR: 710185464.

6.

Školský klub detí je súčasťou základnej školy.

7.

Zriaďovateľom školského klubu detí je Mesto Kolárovo, so sídlom Kostolné nám. č. 1,
94603 Kolárovo, IČO: 00306517.

8.

Základná škola, ktorej súčasťou je školský klub detí, je samostatným právnym subjektom.
Základná školy vystupuje v právnych vzťahoch vo vlastnom mene a má zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov. Štatutárnym orgánom základnej školy je riaditeľ. Školský
klub detí nemá právnu subjektivitu. Nemôže samostatne nadobudnúť práva a záväzky.
Osoby pracujúce v školskom klubu detí sú zamestnancami základnej školy. Riaditeľ
základnej školy určí vedúceho školského klubu detí. Priamy nadriadený vedúceho
školského klubu je riaditeľ alebo zástupca riaditeľa, podľa rozhodnutia riaditeľa školy.

Článok 2
Predmet činnosti
Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a
vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Článok 3
Záverečné ustanovenie
Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie základnej školy je podrobne rozvedené v
pracovnom, vnútornom, organizačnom poriadku základnej školy. Školský klub detí má
vypracovaný samostatný prevádzkový poriadok. Uvedené dokumenty sú vyhotovené
riaditeľom základnej školy a predložené na schválenie zriaďovateľovi.
2. Zriaďovacia listina školského klubu
nadobúda účinnosť dňom 19.12.2007 po jej
schválení Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č. 192/2007 B.a)c. zo dňa
26.11.2007.
3. Zriaďovacia listina bola vydaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 originál ostáva
založený na oddelení školstva Mestského úradu v Kolárove a 1 vyhotovenie obdrží
základná škola.
1.

V Kolárove, 19.12. 2007

Árpád Horváth
primátor mesta

Mesto Kolárovo
zo dňa ...........2008, č. /šk/2008-1
Mesto Kolárovo podľa § 22 ods 3. zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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, vydáva tento

Dodatok číslo 1
k zriaďovacej listine školského zariadenia s názvom:
Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána Amosa
Komenského, Rábska 14, Kolárovo
.

Zriaďovacia listina sa mení nasledovne:
Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie školského zariadenia

Za bod 2 sa vsunie bod 3, nasledujúce body sa prečíslujú smerom nahor.
Text bodu 3:

1.

3.

2.

Mesto Kolárovo v zmysle § 22 ods 3. zákona č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydalo dňa ..........2008 dodatok číslo 1 k zriaďovacej listine.

Bod 8 prečíslovaný na bod 9 -pôvodný text sa vypúšťa a nahradí sa textom:

9.

Základná škola, ktorej súčasťou je školský klub detí, je samostatným právnym
subjektom. Základná školy vystupuje do právnych vzťahoch vo vlastnom mene
a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Štatutárnym orgánom
základnej školy je riaditeľ. Školský klub detí nemá právnu subjektivitu.
Nemôže samostatne nadobudnúť práva a záväzky. Osoby pracujúce
v školskom klubu detí sú zamestnancami základnej školy. Riaditeľ základnej
školy určí vedúceho školského klubu detí. Priamy nadriadený vedúceho
školského klubu je riaditeľ alebo zástupca riaditeľa, podľa rozhodnutia
riaditeľa školy.
Školský klub detí používa majetok zriaďovateľa zverený základnej škole a
hospodári so schváleným rozpočtom školského klubu detí, Školský klub detí
spravuje majetok zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu zriaďovateľa, ktorý

je súčasťou inventúry základnej školy, v hodnote zistenej pri inventarizácii
k 31.12.2007 v nasledovnom zložení:
a)

Drobný hmotný majetok a zásoby

v hodnote

13 399,00 Sk

Článok 2
Predmet činnosti
Za poslednú vetu sa vsunie veta:
Výchovný jazyk školského zariadenia: slovenský.

Článok 3
Záverečné ustanovenie
1.

Za bod 2 sa vsunie bod 3 :
Text bodu 3:
3.

2.

Dodatok číslo 1 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom .... 2008 po
jeho schválení Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č. ....../2008
zo dňa ...........2008.

Pôvodný bod 3 sa prečísluje na 4 :
Text bodu 5:
4.

Dodatok č.1 k zriaďovacej listine a jej úplné znenie bolo vydané vo dvoch
vyhotoveniach, z ktorých 1 originál ostáva založený na oddelení školstva
Mestského úradu a 1 vyhotovenie obdrží školské zariadenie.

V Kolárove..............2008

Árpád Horváth
primátor mesta

