
MESTo DuNAJsxÁ srnrna

zriad'ovacia listina
základnej §koly

Mesto Dunajská Streda pod § 22 zákona ó. 596/2003 Z, z, o §tátnej správe v §kolstve
a §kolskej samospráve a o znene a doplnení niektorych ziákonov v znení neskor§ích predpisov
vydáva túto

zriad'ovaciu listinu

al Oznaóeníe zríadovatel'a §koly: Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16
929 01, Dunajská Streda

b/ Nazov §koly: ZálrJLadná §kola Gyulu Szabóa s vyuöovacím jarykom madarskfm
Szabó Gyula Alapiskola
§totste ufica ö. glstt
Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Druh a typ §koly: zál<|adná §kola
Sídlo / adresa/ : §kohká ulica ö. 936ll Dunajská Streda
Identifikaóné öíslo: 36081019

c/Názov a adresa §kolskych.zaríadeni,ktoré sú súöast'ou §koly:
- §totst y klub deií, §rotte ulica ö. g3ítlDunajská Streda- Skolská jedáIeü Skolská ulica ö. 93611Dunajská Streda

ű Vyuöova cí jazyk:mad'ars\f

e/ Forma hospodarenia: rozpoÖtová organuácia mesta so samostatnou právnou
subjektivitou v zmysle zákona é. 52312004 Z. z. o rozpoötovfch pravidlách verejnej
sPrávY a o zmene a doplnení niektorych zákonov, napojená na iozpoöet mesta
Dunajská Streda, ktoré je jej zriadovatel'om

f/ Dátum zriaderua§koly: 1.1.1991
Dátum zriadenia §kolského klubu: 1.1.1991
Dátum zriadenía §kolskej jedálne: 1.1.1991

glYYmedzenie základn}ch verejnoprospe§nfch öinností alebo verejnych funkcií,
predmet öirurosti §koly:
- zál<]adná §kola v súlade s princípmi a ciel'mi v,y'chovy avzdelávaria §kolského

zákona Podporuje rozvoj osobnosti Ziaka vychádzajúc zo zásad humanizmu,
rovnakého zaobcl'Ádzania, tolerancie, demokracíe avlastenectva, ato po stránke
rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej atelesnej. Poskytuje Ziakovi
základné poznatky, zruönosti a schopnosti v oblasti jazykovej, príródovednej,
sPoloÖenskovednej, umeleckej, §portovej, zdravotnej, dopravnej u aáSi. pornutky
a zruÖnosti potrebné na jeho orientáciu v Zivote a spoloönosti a na jeho d'al§iu
vychovu avzdelávanie,
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predmet öinnosti §kolského klubu: ]

§kolslqf klub detí zabezpeéuje pre deti, kíoré plnia povinnú §kotskú dochádzku na

zíl<|adnej §kole, nenaroönú záujmovú öinnost' podfa v}chodného programrr

§kolskéh-o zaríaderua zarleranú na ich prípravu na vyuÖovanie a na uspokojovanie

arozvíjanie ich záujmov v öase §kolsklch prazdnin,

predmet öinnosti §kolského stravovania:
§kolská jedáteí sa zriaduje na pdpravu, avydaj, konzumáciu jedál a nápojov Pre

stravníkov v öase ich pobytu v §kole alebo v §kolskom zaÁadení.

1rl Oznaöenie §tafutámeho orgánu: riaditel' §koly

i/ vecné a finanöné vymedzenie majetku, ktorf §kola spravuje:

§liola spravuje majltok, ktor! jej bol zveren;i na plnenie vymedzeného poslania a

preamótuieiöinnósti. Tento majetok vedie vo svojej úötovnej a operatívnej

evidencii.
Hodnota nehnutel]ného majetku podl3a ku dfiu 3I.12.2008:25,825.749.- Sk
tj. 857 .257,82 €,

HÓdnota hnutefného majetku podl'a úötovnej evidencie ku diu 31.12,2008

3,318.274,47 Sk tj. ll0.t46,53 €

j/ Uröenie öasu, na ktory sa ziatuje:
- základná §kola: na dobu neuröitú
- §kolsk} klub detí: na dobu neuröitú
- §kolská jedáleí: na dobu neuröitú

k/ dátum a öíslo rozhodnutia ministersfra o zaradení do siete:

- základná§kola - znadenádo siete pred rokom 2002

- získanie právnej subjektivity od 1.1.1998 - OU Dun,Streda

- línerrav sieti _zo día8.4.2008 öíslo: CD-2006-9272120534-1 :9I7lZ34

- §kolskf klub - zaradeny do siete pred rokom 2002

- §kolskájedálefi -zaradenádo siete pred rokom 2002

schválilo Mestské zastupitefstvo v Dunajskej Strede na svojom

zmien doteraj§ia ztiaü ovacia
dodatkov.

V Dunajskej Strede,l2. mája2009
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