Obec Tŕnie
Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie
Obec Tŕnie v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 zákona NR SR 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
zriaďovaciu listinu pre
Materskú školu Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie
Čl. 1
Zriaďovateľ
Zriaďovateľom Materskej školy č. 97, 962 34 Tŕnie je obec Tŕnie.
Čl. 2
Identifikačné údaje
a) Označenie zriaďovateľa:
Obec Tŕnie, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie
b) Názov školy:
Materská škola Tŕnie
Druh školy:
materská škola bez právnej subjektivity
Sídlo (adresa) školy:
Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie
Identifikačné číslo (IČO):
nepridelené (bez právnej subjektivity)
c) Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou predmetnej školy:
Školská jedáleň, Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie
d) Vyučovací jazyk školy:
slovenský
e) Forma hospodárenia:
Materská škola bez právnej subjektivity, napojená na rozpočet obce v zmysle zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
f) Dátum zriadenia materskej školy:
01.09.2016
Dátum zriadenia školskej jedálne:
01.09.2016
g) Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií:
Materská škola (ďalej MŠ) je začlenená v sústave škôl poskytujúcich stupeň vzdelania
podľa § 16 a § 28 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje za čiastočnú
úhradu.
MŠ prijíma na výchovu a vzdelávanie spravidla deti od troch do šiestich rokov veku,
deti s odloženým alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky.
MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,
telesnej, morálnej a estetickej; rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na
ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade individuálnymi
a vekovými osobitosťami detí.

Obec Tŕnie
Tŕnie č. 97, 962 34 Tŕnie
MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho
programu; predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom
stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie,
športový výcvik a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu
dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.
MŠ môže uskutočňovať výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami začlenenými do tried s ostatnými deťmi.
Školská jedáleň (ďalej len ŠJ) je súčasťou MŠ; ŠJ je zariadenie s celodennou
prevádzkou, ktoré poskytuje stravovanie deťom MŠ, zamestnancom MŠ,
zamestnancom obecného úradu v Tŕní a dospelým stravníkom za čiastočnú úhradu
nákladov; zabezpečuje prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov
počas ich pobytu v MŠ; spolupôsobí pri utváraní zdravých výživových, hygienických
a spoločenských návykov; dodržiava odporúčané výživové dávky potravín, materiálnospotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie podľa vekových skupín
stravníkov; ŠJ môže poskytovať svoje služby pre deti, zamestnancov MŠ OcÚ Tŕnie,
prípadne aj iné fyzické osoby aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
h) Označenie štatutárneho orgánu materskej školy:
starosta obce
Označenie štatutárneho orgánu školskej jedálne:
starosta obce
i) Vecné a finančné vymedzenie majetku:
MŠ a ŠJ hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve obce Tŕnie. Tento majetok obec
Tŕnie ako zriaďovateľ vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Škole
a školskému zariadeniu bol majetok odovzdaný do správy v zmysle príslušných
právnych predpisov. Hodnota majetku bude dodatočne doplnená na základe aktuálneho
inventúrneho predpisu.
j) Určenie času, na ktorý sa zriaďuje:
MŠ – na dobu neurčitú
ŠJ – na dobu neurčitú
k) Dátum a číslo rozhodnutia o ministerstva o zaradení do siete:
Školská jedáleň: 19.08.2016, číslo: 2016-7553/34166:4-10H0
Materská škola: 19.08.2016, číslo: 2016-7553/34165:3-10H0
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
Zriaďovacia listina bola schválená Uznesením obecného zastupiteľstva č. 84/2016 zo dňa
30.08.2016 s účinnosťou od 01.09.2016.
Mgr. Martina Kubincová
starostka obce

