
ŠTATÚT 

 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY  S MATERSKOU ŠKOLOU, 

SKALKA  NAD  VÁHOM 103 

 

 
 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103,  so sídlom Skalka 

nad Váhom I/103, 913 31(ďalej len „škola“) je právnickou osobou v zmysle 

Zriaďovacej listiny zo dňa 01.07.2003 vydanej Obcou Skalka nad Váhom. 

 

2.  Škola ako právnická osoba vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a 

nesie zodpovednosť, ktorá jej vyplýva z týchto vzťahov.  

 

3.  Štatutárnym zástupcom školy je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jej mene 

vo všetkých veciach.  

 

4. Štatút Základnej školy s materskou  školou Skalka nad Váhom / ďalej len škola 

/vymedzuje  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä 

postavenie a právne pomery školy ako rozpočtovej organizácie obce, finančné 

a majetkové postavenie školy, ako aj základné zásady hospodárenia a 

financovania, nakladania s majetkom obce v správe školy, orgány školy  a ďalej 

práva a povinnosti zriaďovateľa školy, najmä obecného zastupiteľstva, starostu 

a ďalších orgánov obecnej samosprávy, menovanie a odvolávanie štatutárneho 

zástupcu školy a jeho základné práva a povinnosti. 

 

5. Štatút Základnej školy s materskou školou Skalka nad Váhom / ďalej len štatút 

/ , je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom školy. 

 

6. Škola s právnou subjektivitou je svojimi príjmami a výdavkami napojená na 

štátny rozpočet v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky prostredníctvom miestnej štátnej správy, rozpočtu obce 

a doplnkových rozpočtových zdrojov. 

 

7. Identifikačné číslo školy : 379 143 59 

 

Čl. II 



Organizácia a orgány školy 

 

1 .  Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy, ktorý vykonáva štátnu správu v 

školstve a rozhoduje vo veciach určených zákonom a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vnútornými predpismi školy. Plní úlohy uložené 

zriaďovateľom.  

 

4. Samosprávnym orgánom školy je rada školy. Je iniciatívnym a poradným 

samosprávnym orgánom vyjadrujúcim sa k miestnym záujmom a záujmom 

rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť 

školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti miestneho 

zastupiteľstva a miestnych orgánov štátnej správy a napomáha riešiť problémy 

školy.Rada školy vykonáva svoju činnosť v súlade a v rozsahu platných 

právnych predpisov a svojho štatútu.  Rada školy sa skladá zo 7 členov. Za 

ustanovenie rady školy zodpovedá obec. Počet členov rady školy, ktorí nie sú 

zamestnancami školy musí byť väčšinový. Členmi rady sú : jeden zástupca 

pedagógov základnej školy, jeden zástupca pedagógov  materskej školy, jeden 

nepedagogický zástupca školy, jeden zástupca  rodičov základnej školy, jeden 

zástupca rodičov materskej školy a dvaja zástupcovia obce ( minimálne jeden 

poslanec obecného zastupiteľstva) .  

 

 

Čl. III 

Hospodárenie školy 

 

1. Škola hospodári s majetkom obce, ktorý  tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné 

veci vo vlastníctve obce a všetky majetkové práva obce, zverené škole pri jej 

zriadení. Ďalej škola hospodári s vecami a majetkovými právami obce 

nadobudnutými v  priebehu jej činnosti, a to v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi na prospech obce a jej obyvateľov. 

 

2. Škola je povinná zverený majetok obce spravovať so starostlivosťou riadneho 

hospodára. Je oprávnená majetok obce držať, užívať a brať úžitky a nakladať 

s nim v súlade s platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými 

nariadeniami obce, najmä Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Skalka nad Váhom. 

 

3. Pri správe zvereného majetku je škola povinná ho chrániť pred poškodením, 

zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na jeho 

ochranu, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených 

záujmov pred príslušnými orgánmi. 

 

4. Škola je povinná viesť o stave a pohybe majetku obce v jej správe  predpísaným 

spôsobom účtovníctvo, zostavovať ročnú, štvrťročnú a mesačnú účtovnú 



závierku a ďalšie evidencie v súlade s platnou právnou úpravou 

a rozhodnutiami  a potrebami obecného zastupiteľstva a starostu obce. 

 

5. Škola hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu  a rozpočtu schváleného 

obcou. Akékoľvek zmeny od schváleného rozpočtu je škola oprávnená vykonať 

výlučne prostredníctvom zmeny rozpočtu schváleného obcou. 

 

6. Škola sústreďuje všetky  príjmy svojho rozpočtu na svojom príjmovom účte 

a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu, 

ďalej účet sociálneho fondu alebo depozitný účet,  zriadené v peňažnom ústave 

Prima banka Slovensko, a.s. p. Trenčín. Škola je povinná v rámci svojich účtov 

viesť osobitne podúčty podľa jednotlivých vlastných organizačných útvarov ( 

základná škola, materská škola, školská jedáleň ) a v  rámci týchto aj podľa 

zdrojov  finančných prostriedkov ( štátne, obecné, iné ), príp. aj  podľa  iného 

osobitného účelu ( medzinárodné, tuzemské projekty, granty a pod.) 

 

7. Škola hospodári s rozpočtovými prostriedkami a prostriedkami prijatými od 

iných subjektov. Účelovo určené peňažné dary sa môžu použiť výlučne v súlade 

s ich určením. 

 

8. Škola nemôže uzatvárať zmluvu o nájme hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci bez 

súhlasu orgánov obce. Škola nesmie zaťažovať majetok obce, ktorý jej bol 

zverený s ťarchami alebo  vecnými bremenami. 

 

9. Obec stanovuje škole plán investícií a rozpis finančných prostriedkov 

pridelených krajským školským úradom pre školu a jej organizačné úseky ( 

školské zariadenia ). 

 

 

Čl. IV 

Hlavné úlohy a poslanie školy 

 

1. V oblasti výchovy a vzdelávania: 

 

a) uskutočňuje  výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu 

a podľa  výchovného programu, 

b) poskytuje predprimárne vzdelanie a  základné vzdelanie ktoré sa člení na 

primárne vzdelanie a nižšie stredné vzdelanie,  

c) podporuje osobnostný rozvoj detí a žiakov, poskytuje deťom a žiakom 

predpísaný program vzdelania podľa príslušného školského vzdelávacieho 

programu a výchovného programu, 

d) v materskej škole  podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-

emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti 



a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie ako aj pripravuje na 

život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí,  

e) v základnej škole poskytuje žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti 

v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 

zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na ich orientáciu 

v živote a v spoločnosti a na ďalšiu výchovu a vzdelávanie, 

f) prispieva k rozvoju kultúrnej a pohybovej zdatnosti detí a žiakov, 

g) zabezpečuje záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania a v čase školských 

prázdnin. 

 

2. V  oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia  

 

a) vytvára jednotlivým útvarom a zamestnancom školy potrebné materiálne 

podmienky, 

b) zabezpečuje  starostlivosť o  budovu  školy a vo svojej pôsobnosti a stará sa o 

jej hospodárne a účelné využitie, 

c) po konzultácii so zriaďovateľom zabezpečuje  využitie investičných 

prostriedkov školy, 

d) zostavuje rozpočet školy, sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpania 

finančných prostriedkov, 

e) jednotlivým útvarom školy prideľuje  v rámci svojho rozpočtu prostriedky na 

ich prevádzku, 

f) zabezpečuje organizáciu, prevádzku a ekonomiku hospodárskej  činnosti 

zariadenia 

             školského stravovania, 

g) škola svoju hospodársku  činnosť zabezpečuje  v rozsahu, ktorý je nevyhnutný 

pre jej činnosť a zabezpečenie úloh, 

h) hospodárenie školy sa vykonáva podľa  schváleného rozpočtu. 

 

3. V oblasti sociálnej starostlivosti a stravovania  

a) zabezpečuje sociálnu starostlivosť o zamestnancov v zmysle Zákonníka práce 

a všeobecne záväzných právnych predpisov, 

b) zabezpečuje  stravovanie detí, žiakov a zamestnancov školy v stravovacom 

zariadení vo svojej pôsobnosti.  

 

4. V oblasti pracovno-právnej a mzdovej oblasti 

 

a)spracováva agendu školy súvisiacu so zmenami v organizačnej štruktúre školy,  

ktoré upravuje dohodou o zmene pracovnej zmluvy dodatkom,   

       b) plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu k svojim     

zamestnancom, 

c) vykonáva administratívno-technické práce v mzdovej a pracovno-právnej  

oblasti v plnom rozsahu. 

 



5. Iné úlohy 

a) vytvára vhodné podmienky v spolupráci s obcou a širokou verejnosťou na 

materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

b) zabezpečuje prenos informácií a informuje zriaďovateľa a radu školy o  

školskom zriadení o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu o stave a problémoch školy, 

c) zabezpečuje zhromažďovanie informácií, spracováva, uskutočňuje prenos 

informácií, uchováva a  spracováva súbor písomných dokumentov, 

d) poskytuje informácie podľa zákona  o slobodnom prístupe k informáciám, 

e) plní úlohy na úseku ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v rozsahu 

všeobecne záväzných právnych predpisov, 

f) zabezpečuje odstraňovanie zistených nedostatkov v spolupráci so 

zriaďovateľom, radou školy, 

g) vykonáva registratúru podľa registratúrneho poriadku, 

h) zabezpečuje plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, 

i) zabezpečuje  ochranu majetku, 

j) uplatňuje všeobecne záväzné právne predpisy.  

 

Čl. V 

Riadenie školy 

 

1. Riaditeľ riadi školu a zodpovedá za 

a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú 

riadi,  

b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a 

výchovného programu,  

c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov,  

 

d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s 

predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,  

e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,  

f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,  

g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov 

určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,  

h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo 

školského zariadenia. 

 



2. Riaditeľ je zamestnancom školy a vo svojej pôsobnosti vykonáva štátnu správu  

v prvom stupni,  hodnotí,  kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a uplatňuje príslušné sankcie pri ich 

nedodržaní. 

 

3.  Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca školy.  

4.  Riaditeľ školy vydáva vnútorné predpisy a dodatky k  vnútorným predpisom 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

5. Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie  

- návrhy na počty prijímaných žiakov, 

- návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,  

- návrh rozpočtu, 

- návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského 

zariadenia, 

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 

- správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,  

- koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný 

najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,  

- informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

6. Riaditeľ školy je povinný najmä : 

a/ vopred predkladať s odôvodnením stanovisko k právnym úkonom, 

vyžadujúcim súhlas obecného zastupiteľstva alebo starostu, 

 

b/  zostavovať návrh rozpočtu školy a účtovnej závierky školy, 

 

c/  podávať dvakrát ročne obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti školy, 

vrátane správy o jej činnosti ako rozpočtovej organizácie obce a starostovi obce 

štvrťročne, príp. podľa vyžiadania  i v inej lehote,  správu 

 

7. Ďalšie práva a povinnosti riaditeľa školy a ostatných zamestnancov školy 

určuje Organizačný poriadok Základnej školy s materskou školou Skalka nad 

Váhom, ktorý po prejednaní v rade školy a schválení obecným zastupiteľstvom 

vydáva riaditeľ školy.   

 

 

 

 

 

 

Čl. VI 



Zamestnanci školy 

 

 

1. V škole pracujú pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci  a 

zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na základe dohôd, príkazných 

zmlúv. Rozsah ich povinností, vymedzenie ich práv a zodpovednosti 

ustanovuje pracovný poriadok školy, ktorý vydáva riaditeľ po 

predchádzajúcom súhlase zástupcu zamestnancov v súlade so Zákonníkom 

práce. 

 

2. Pracovno-právne vzťahy  zamestnancov školy sa riadia všeobecne platnými 

a záväznými právnymi  predpismi.   Mzdové  podmienky na základe priznanej 

kvalifikácie a platných mzdových predpisov ustanovuje riaditeľ školy vo 

vnútornom mzdovom predpise. 

 

 

ČL. VII 

Vzťahy školy s inými orgánmi štátnej správy, k ďalším orgánom a 

organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám 

 

 

1. Škola v súlade so zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, spolupracuje s ostatnými orgánmi a organizáciami právnickými a 

fyzickými osobami v otázkach patriacich do jej pôsobnosti. 

 

 

Čl. VIII 

Vzťahy školy k zriaďovateľovi 

 

 

1. Obec garantuje a kontroluje činnosť školy na úseku školstva a zároveň  aj ako 

rozpočtovej organizácie obce spravujúcej zverený majetok obce. V prípade 

zistených  nedostatkov v činnosti školy je povinná prijímať potrebné opatrenia 

 

2.  Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :    

 

a/  odovzdávať škole ďalší majetok do správy, 

b/  zrušovať, rozdeľovať a zlučovať školu v súlade s platnou právnou úpravou, 

c/ vymedzovať predmet činnosti a meniť ho, príp. určovať ďalšie činnosti nad 

rámec verejnoprospešných činností obce v oblasti školstva a vzdelávania 

v súlade s platnou právnou úpravou, 

d/  schvaľovať štatút školy a jeho zmeny a doplnky, 

e/  kontrolovať ako si škola plní svoje základné úlohy, 



f/ vymenúvať a odvolávať riaditeľa školy a vymedzovať mu jeho práva, 

povinnosti a zodpovednosť, 

g/  schvaľovať vnútornú organizáciu školy a jej chod ako rozpočtovej 

organizácie obce, 

h/  schvaľovať prijatie úveru a združovanie prostriedkov, 

i/   schvaľovať koncepciu rozvoja školy 

j/   schvaľovať rozpočet školy a jeho zmeny 

k/  určovať podmienky činnosti školy všeobecne záväznými nariadeniami obce 

a rozhodnutia orgánov obce.  

 

3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť na rozhodnutie aj inú otázku, pokiaľ je 

to dôležité alebo nevyhnutné z hľadiska oprávnených záujmov obce. 

 

4. Starostovi obce je vyhradené vo vzťahu k škole ako rozpočtovej organizácii 

obce najmä právo :  

a/  vykonávať kontrolu školy a jej činnosti,  

b/  sledovať ako škola plní svoje úlohy  

c/ navrhovať obecnému zastupiteľstvu odvolanie riaditeľa, ako aj dávať návrh 

na jeho vymenovanie  

d/  podpisovať nakladanie s majetkom a uzatváranie zmluvných vzťahov  školy  

nad hodnotu 333 € príp. v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Skalka nad Váhom a Zásad nakladania s finančnými 

prostriedkami obce Skalka nad Váhom, 

e/  rozhodovať o ďalších dôležitých záležitostiach týkajúcich sa majetku obce 

v správe školy a finančných prostriedkov pridelených z  rozpočtu obce alebo 

 štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, všeobecne záväznými 

nariadeniami a uzneseniami obecného zastupiteľstva, najmä v súlade  so 

Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Skalka nad Váhom a  

Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Skalka nad Váhom,  

f/ viesť personálnu agendu riaditeľa školy. 

 

5. Starosta obce koordinuje činnosť školy  s orgánmi štátu pri prenesenom 

výkone štátnej správy na úseku školstva, a pri plnení jej úloh a poslania  v 

záujme obce. Škola je povinná taktiež poskytovať všetky potrebné údaje, 

podklady a súčinnosť starostovi obce vo vzťahu k  orgánom štátu a orgánom 

obce,  potrebné v rozsahu vymedzenom príslušnými zákonmi. 

 

6. Výkon štátnej správy na úseku školstva prenesený na školu zákonom riadi 

a kontroluje krajský školský úrad. Riaditeľ školy v spolupráci so starostom 

obce a obecným zastupiteľstvom  pri rozhodovaní o právach a povinnostiach 

fyzických a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy je 

povinný konať podľa zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

uznesení vlády, interných normatívnych aktov ministerstiev a iných 

ústredných orgánov štátnej správy. 



 

7. Hlavný kontrolór obce je oprávnený vykonávať kontrolu, najmä : 

a/   celkovej činnosti školy,  

b/   nakladania s majetkom obce (štátu v prenesenej kompetencii obce) 

a majetkovými právami obce ( štátu v v prenesenej  kompetencii obce) , 

c/   nakladania s finančnými prostriedkami, 

d/   v prípade, podľa rozhodnutia starostu obce alebo obecného zastupiteľstva 

obce.   

 

8. Hlavný kontrolór je oprávnený za účelom výkonu kontrolnej činnosti najmä 

nahliadať do všetkých účtovných, finančných a majetkových evidencií a 

dokladov  školy a požadovať vyjadrenia a stanoviská riaditeľa školy k zisteným 

nedostatkom. 

 

9. Riaditeľ školy je povinný na vyzvanie hlavného kontrolóra bez zbytočného 

odkladu poskytnúť mu všetky požadované podklady k vykonaniu kontroly, 

podávať vysvetlenia v priebehu kontroly i k záverečným  zisteným 

nedostatkom. 

 

10. Neposkytnutie súčinnosti hlavnému kontrolórovi pri výkone jeho  kontrolnej 

činnosti sa považuje za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov a porušenie  príslušných pracovnoprávnych predpisov riaditeľom 

školy.  

 

 

Čl. IX 

Zrušovacie a záverečné ustanovenie 

 

 

1. Zrušuje sa Štatút zo dňa 22.12.2005 vydaný zriaďovateľom Obec Skalka nad 

Váhom. Tento Štatút schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 124/2017 

zo dňa14.12.2017. a Štatút nadobúda  účinnosť od 15.12.2017. 

 

2. Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť oboznámenie všetkých zamestnancov 

s týmto štatútom školy najneskôr do 7 dní od nadobudnutia jeho platnosti 

a účinnosti alebo od ich prijatia do pracovného alebo obdobného právneho 

vzťahu. 

 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 



4. Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto štatútu sa ruší v celom 

rozsahu Štatút Základnej školy s materskou školou Skalka nad Váhom 

schválený Obecným zastupiteľstvom v Skalke nad Váhom uznesením č. 

95/2005 zo dňa 21.12.2005 

 

 

 

 

 

V Skalke nad Váhom dňa 15.12.2017 

 

 

..............................................                                                                                

                                                                                                         Anton Horečný                                                                           

                                                                                                           starosta obce                                                                                 

 

 

 

 


