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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje:
zámer spojenia Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a Materskej školy, Do Stošky
5, Žilina, rozpočtových organizácií

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Tento materiál sa predkladá Mestskej rade v Žiline v súlade so zákonom 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. b) 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. Zámer spojenia Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina
a Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtových organizácií bol prejednaný v Komisii
školstva a mládeže pri MZ v Žiline a Mestskou radou bez pripomienok.

MATERIÁL
Zriaďovacou listinou č. j. OŠKOL/I/8/2002 zo dňa 01.07.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa
16.03.2005, dodatku č.2 zo dňa 11.05.2007, dodatku č.3 zo dňa 19.01.2009, dodatku č.4 zo
dňa 26.08.2010, dodatku č.5 zo dňa 01.10.2014 bola zriadená rozpočtová organizácia
Základná škola, so sídlom Do Stošky 8, 010 04 Žilina, IČO: 37812882, zriaďovateľom je
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Zriaďovacou listinou č.j. 309/1/2003 zo dňa 04.11.2003 v znení dodatku č.1 zo
dňa19.01.2009, dodatku č.2 zo dňa 19.04.2010 bola zriadená Materská škola, so sídlom Do
Stošky 5, 010 04 Žilina, IČO: 37905392., zriaďovateľom je Mesto Žilina, Námestie obetí
komunizmu 1, 011 31 Žilina.
V súlade s dlhodobým zámerom zriaďovateľa racionalizovať a zefektívniť sieť škôl
a školských zariadení, zriaďovateľ predkladá zámer spojenia vyššie uvedených právnych
subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do spoločného právneho subjektu pod názvom
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina.
V súlade s článkom 6, ods. 1 písm. b smernice MŠ SR č.1/2004-E z 01.04.2004, ktorou sa
určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri
zaraďovaní, vyraďovaní a zrušovaní škôl a školských zariadení, školy možno spájať
splynutím základnej školy s predškolským zariadením, na jeho základe vznikne základná
škola s materskou školou.
Zriaďovateľ pri zámere spojenia zároveň vychádza z požiadavky Rady školy pri MŠ, Do
Stošky 5, 010 04 Žilina, ktorá na zasadnutí dňa 27.01.2015 prijala uznesenie o požiadavke
zlúčenia MŠ, Do Stošky 5, 010 04 Žilina so ZŠ, Do Stošky 8, 010 04 Žilina. Nakoľko členmi
rady školy sú zástupcovia zamestnancov, rodičov ako aj zriaďovateľa s daným zámerom sú
stotožnené všetky dotknuté skupiny.
Zriaďovateľ Mesto Žilina vybudoval pri Materskej škole, Do Stošky 5, 010 04 Žilina novú
výdajnú školskú jedáleň, ktorá bude poskytovať služby školského stravovania aj pre Základnú
školu, Do Stošky 8, 010 04 Žilina. Na základe odporučenia z odboru zaraďovania škôl
a školských zariadení do siete MŠVVaŠ SR, je pre zaradenie predmetnej výdajnej školskej
jedálne do siete škôl a školských zariadení procesne najjednoduchšie zaradiť výdajnú školskú
jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina.
Zlúčením Základnej školy, Do Stošky 8, 010 04 Žilina s Materskou školou, Do Stošky 5,
010 04 Žilina do spoločného právneho subjektu doteraz poskytované výchovno-vzdelávacie
služby zostanú zachované v plnom rozsahu. V zlúčenom právnom subjekte bude poskytované
predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie, školské
stravovanie a bude zabezpečená činnosť školského klubu. Cieľom Mesta Žilina je
zefektívnenie financovania škôl a školských zariadení, nasmerovanie ľudských, materiálnych
a finančných zdrojov do rozvoja výchovy a vzdelávania.

