
MESTSKÝ ÚRAD
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K bodu rokovania: 11

V Spišskej Novej Vsi 11.2.2015

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 19. 2. 2015

PREDMET:
Žiadost' o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie cirkevnej materskej školy do
siete škôl a školských zariadení

Predkladá:
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Spracoval:
Mgr. Dana Kováčová, vedúca OŠMaŠ

Prerokované:
Gremiálna rada; Komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie
žiadostí o poskytnutie dotácií pri MsZ

Dôvod predloženia:
Žiadosť cirkevného zriad'ovatel'a

Podpisy:

Prizvaný:
Riaditeľ ZŠ sv. Cyrila a Metoda
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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi:

1. súhlasí
so zaradením Cirkevnej materskej školy, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves do
siete škôl a školských zariadení

2. ukladá
informovať Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie o súhlase so
zaradením do siete škôl a školských zariadení
Z: Mgr. Dana Kováčová, vedúca OŠMaŠ
T: 0212015



Dôvodová správa:

Dňa 6. 2. 2015 bola na MsÚ, oddelenie školstva, mládeže a športu doručená žiadosť cirkevného

zriaďovateľa Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie o vydanie súhlasného stanoviska

k zaradeniu cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení.

Podľa ustanovenia § 16 ods. 1, písm. l) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je k žiadosti

potrebné doložiť:

súhlas obce pre zriaďovateľov padľa § 19 ods. 2 písm. dj a ej, ak ide o materské školy, jazykové
školy, základné umelecké školy a škalské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov
veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
na území obce.

Komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie

dotácií pri MsZ prerokovala žiadosť na svojom riadnom zasadnutí dňa 11. 2. 2015 a prijala uznesenie,

podľa ktorého súhlasí so zámerom zriadenia cirkevnej materskej školy a jej zaradenie do siete škôl

a školských zariadení.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie poskytla o škole tieto informácie:

a) názov školy:

b) adresa:

c) predpokladaný počet detí:

d) vyučovací jazyk:

e) školský rok a dátum zriadenia:

Cirkevná materská škola,

Markušovská cesta 8,
2 triedy (cca 40 detí),

slovenský,

2015/2016, od 1. 9. 2015.

Zriadenie cirkevnej materskej školy je vytvorenie alternatívy k už existujúcim materským školám,

neznamená ich ohrozenie a nemá vplyv na ich financovanie. Náklady na zriadenie cirkevnej materskej

školy nesie zriaďovateľ, ktorý sa musí postarať aj o jej naplnenosť.

Mesto Spišská Nová Ves má po vydaní súhlasného stanoviska a zaradení cirkevnej materskej školy do

siete škôl a školských zariadení povinnosť prideliť materskej škole dotáciu z podielových daní na

základe počtu detí.
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Mgr. Dana Kováčová

vedúca OŠMaŠ


