Obec SMILNO, Smilno 194, 086 33 Zborov

DODATOK č. 1
k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Smilno

Obec Smilno v súlade s § 6, ods. 2 a § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2017-5624/23810:2-10H0 z 8.6.2017 vydáva tento
Dodatok č 1 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Smilno, Smilno 205, ktorým
mení a dopĺňa pôvodné znenie takto:

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

Školský klub detí, Smilno 205, 086 33 Zborov
Elokované pracovisko, Smilno 64, 086 33 Zborov
Školská jedáleň, Smilno 64, 086 33 Zborov

7. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií:
Elokované pracovisko, Smilno 64, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Smilno,
poskytuje predprimárne vzdelanie. 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 prepisov v súlade
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 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.

10. Určenie času, na ktorý sa škola, školské zariadenie zriaďuje:
Elokované pracovisko:

na dobu neurčitú

11. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Elokované pracovisko:

zaradenie do siete s účinnosťou odo dňa 1.7.2017
rozhodnutím MŠ SR č. 2017-5624/23810:2-10H0 zo dňa 8.6.2017
1

12. Záverečné ustanovenie:
Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Základne školy s materskou školou Smilno, Smilno 205
ostávajú zmenami nedotknuté.
Tento dodatok č. 1 k zriaďovacej listine schválili poslanci Obecného zastupiteľstva v Smilne na
svojom zasadnutí dňa 7.9.2017 uznesením č. A-16.4/2017
V Smilne dňa 31.8.2017

Bc. Vladimír Baran
starosta obce
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