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ŠTATÚT 

Základnej školy s materskou školou, Jur nad Hronom 284
 
 
V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút školy.  
 
 
 
Základné ustanovenie
 
Čl. 1
 
	Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284 (ďalej len ZŠ s MŠ)  je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva v Jure nad Hronom. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Obecný úrad v Jure nad Hronom dňa 14. februára 2017.
	Zriaďovateľom školy je Obecný úrad v Jure nad Hronom
	Sídlom školy je Jur nad Hronom a má identifikačné číslo organizácie : 37864351

 
 
Úlohy ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284
 
Čl. 2
 
	Rozhodovacia právomoc ZŠ :

	ZŠ rozhoduje ako orgán prvého stupňa o :

	prijatí žiaka na školu

odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka
o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy
oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí
povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR
povolení vykonať komisionálnu  a opravnú skúšku
povolení opakovať ročník
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy
	určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení

	ZŠ ako orgán prvého stupňa rozhoduje o :

	uložení výchovných opatrení
	oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku
	preradení žiaka  základnej školy na základe jeho výchovno-vyučovacích výsledkov na iný typ školy v spolupráci s jeho zákonným zástupcom a pedagogicko-psychologickou poradňou


Úlohy ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284
v oblasti ekonomiky a materiárno-technického zabezpečenia

Čl. 3
  
Vytvára pracovníkom školy potrebné materiálne podmienky, zabezpečuje starostlivosť o školské budovy a školské zariadenia, ktoré má v správe, stará sa o ich hospodárne a účelné využitie
	V spolupráci so zriaďovateľom školy zabezpečuje využitie kapitálových prostriedkov školy
	Zostavuje rozpočet školy
Zabezpečuje organizáciu a prevádzku školskej stravovne
Hospodárenie školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu a je pravidelne kontrolované zriaďovateľom školy
  
 
Úlohy ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284
v oblasti mzdovej a pracovno-právnej

Čl. 4
	Spracováva mzdovú a personálnu agendu zamestnancov školy
	Plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov voči svojim zamestnancom v zmysle Pracovného poriadku školy a Zákonníka práce


 
Úlohy ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284
v oblasti informácií
 
Čl. 5
	Riadi sa podľa „Bezpečnostného projektu informačného systému“ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.


 
Spolupráca ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284
s inými organizáciami

Čl. 6
 
 
	Základná škola s mterskou školou spolupracuje s inými organizáciami v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe školstve a školskej samospráve.


 
Čl. 7
 
Riadenie školy
 
	Na čele školy je riaditeľ, ktorého vymenováva a odvoláva starosta Obecného úradu Jur nad Hronom na návrh Rady školy. 

Riaditeľa školy zastupuje ním poverený zástupca
Riaditeľ školy vymenováva a odvoláva zástupcov riaditeľa školy a vedúcich školských zariadení.


Čl. 8
 
Poradné orgány riaditeľa školy
 
	Rada riaditeľa školy je zložená z vedúcich zamestnancov školy
	Poverený zástupca riaditeľa
	personálna, mzdová a účtovná pracovníčka a prevádzkoví zamestnanci školy (školník, upratovačky)

vedúca ŠJ
výchovný poradca
podľa potreby

	Rada metodického združenia a predmetových komisií – je poradným a iniciatívnym orgánomorgánom riaditeľa školy. Je zložená z vedúcich MZ a PK, ktorých menuje riaditeľ školy.

Pedagogická rada – je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy
Rodičovská rada – je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy
Rada školy – je orgánom školskej samosprávy


Záverečné ustanovenia
 
Čl.9
 
Tento štatút je platný od 1. 5. 2017








Mgr. Soňa Nováková
riaditeľka školy

