OBEC LIPTOVSKÝ ONDREJ

Zriaďovacia

listina

Obec Liptovský Ondrej podľa ustanovenia § 6 ods. 1 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, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a všeobecne záväzným nariadením č. 1/2021, ktorým sa zriaďuje Materská
škola Liptovský Ondrej ,032 04,Liptovský Ondrej 184
vydáva zriaďovaciu listinu

Materská škola
Liptovský Ondrej 184

1. Označenie zriaďovateľa:

Obec Liptovský Ondrej , 032 04 Liptovský Ondrej 84

2. Názov školy:

Materská škola , 032 04 Liptovský Ondrej 184

3. Názov ŠkVP:

,, na dedine dobre na dedine hravo“

4. Druh a typ školy:

štátna materská škola

5. Sídlo ( adresa školy )

032 04 Liptovský Ondrej 184

6. Identifikačné číslo :

00315532 - identifikačné číslo zriaďovateľa,

7. Názov a adresa subjektu :

Výdajná školská jedáleň pri MŠ Liptovský Ondrej ,

ktorý je súčasťou školy

8. Vyučovací jazyk:

slovenský

9. Forma hospodárenia:

rozpočtové hospodárenie organizačného útvaru bez právnej

subjektivity
10. Dátum zriadenia školy: 01.08.2021
Dátum zriadenia školskej jedálne: 01.08.2021
11. Predmet činnosti:
a. Materská škola je zaradená do siete škôl poskytujúcich stupeň vzdelania v zmysle
§ 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.

Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie , ktoré získa dieťa absolvovaním
posledného ročníka školského vzdelávacieho programu pre materskú školu.
Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emotívnej , individuálnej,
telesnej, morálnej estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na
ďalšie vzdelávanie. Pripravuje ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi
osobnosťami detí .
b. Výdajná jedáleň, ktorá je súčasťou materskej školy sa zriaďuje na

prípravu

( desiata, obed , olovrant), výdaj, konzumáciu jedál v čase pobytu detí v materskej
škole. Poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov školy, prípadne aj pre
fyzické osoby po odsúhlasení zriaďovateľom a príslušným regionálnym úradom
verejného zdravotníctva.

12. Štatutárny orgán materskej školy a jedálne: starosta
13. Vecné a finančné vymedzenie majetku , ktorý škola užíva.
Materská škola na plnenie úloh vymedzených zriaďovacou listinou:
a. Užíva majetok zriaďovateľa tvoriaci zariadenie a vybavenie materskej školy, ktorý
je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku zriaďovateľa,
14. Určenie času na ktorý sa zriaďuje:
a. materská škola:

neurčito

b. výdajná školská jedáleň:

neurčito

15. Dátum a číslo rozhodnutia o zaradení do siete škôl a školských zariadení
a. materská škola:

Rozhodnutie č. 2021/17036:2-A2101

b. výdajná školská jedáleň

Rozhodnutie č. 2021/17036:2-A2101

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa : 01.08.2021.

