
DODATOK č. 2 
 

k Zriaďovacej listine Základnej školy s Materskou školou Veľká Lehota  
 zo dňa 01.07.2002 

 
        Obec Veľká Lehota v súlade s ustanoveniami § 22 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnením niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovaciu 
listinu z 01.07.2002 č. j. 120/2002 mení a dopĺňa takto: 
 

Čl.1 
       Zriaďovacou listinou Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota zo dňa 
01.07.2002 bola zriadená samostatná rozpočtová organizácia Základná škola s Materskou 
školou Veľká Lehota ako škola s právnou subjektivitou. 
1. Identifika čné údaje: 

 1. Označenie zriaďovateľa: Obec Veľká Lehota 
       2. Názov školy: Základná škola s materskou školou Veľká Lehota 
       3. Druh a typ školy: základná škola so všetkými ročníkmi (plno organizovaná   
                                        základná škola) 
       4. Sídlo (adresa) školy: č. 433, 966 41 Veľká Lehota  
       5. Identifikačné číslo školy (IČO): 37888561 
       6. Súčasti školy: Materská škola, Školský klub detí, Výdajná školská jedáleň, 
Školská knižnica prístupná pre verejnosť, Školské dielne - nie sú v prevádzke) 
       7. Vyučovací jazyk školy: slovenský  
       8. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia  
       9. Dátum zriadenia školy: 01.07.2002 
 
2. Vymedzenie predmetu činnosti, základných verejnoprospešných činností alebo 
verejných funkcií (zmena čl. I: 
 
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 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 zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských 
vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne 
vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej 
školy). 
 
b)  Materská škola podľa § 16 a § 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 sociálnoemocionálnej, 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. 
Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho 
programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie. 
 



c) 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, nenáročnú záujmovú 
činnosť podľa školského 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. 
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. Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po 
stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov. Výdajná školská jedáleň 
môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení,  aj 
v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 
e) Podľa zákona č. 183/2000 o knižniciach je školská knižnica prístupná pre verejnosť 
kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a 
sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby. Zabezpečuje slobodný 
prístup k informáciám. Napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, 
vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný 
rozvoj. 
 
3. Označenie štatutárneho orgánu ZŠ s MŠ(zmena čl.II) : riaditeľ. Riaditeľa vymenúva na 
dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ. Riaditeľ ZŠ s MŠ podľa pracovného 
poriadku zo dňa 01.09.2010 miesta vedúcich zamestnancov ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
(zástupkyňa ZŠ, zástupkyňa MŠ, vedúca VŠJ) obsadzuje na základe vymenovania. 

 
4. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý samostatná rozpočtová organizácia 
spravuje: 
Škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol zriaďovateľom odovzdaný do správy v zmysle 
príslušných právnych predpisov a ku dňu 25.03.2003. 
Súpis majetku je uvedený v prílohách, ktoré tvoria súčasť zriaďovacej listiny zo dňa 
01.07.2002. 
   
5. Čas-doba na, na ktorý sa ZŠ s MŠ zriaďuje: neurčitá 
 
6. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 
a) školský klub detí: zaradený do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva, mládeže 
a športu Slovenskej republiky č. CD-2004-10661/18735-1:09/ŠKD 
b) výdajná školská jedáleň: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva, mládeže 
a športu Slovenskej republiky č. CD-2008-23251/49163-1:917/VŠJ 
c) školská knižnica prístupná pre verejnosť: evidovaná v Zozname knižníc Slovenskej 
republiky vedeným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod č. 3998/2000-400/3213. 
 

Čl. 2 
     Tento dodatok bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote dňa 
01.03.2013 uznesením č. 8/2013. 
 

 
Marta Šmondrková   

                 starostka obce 


