
MANUÁL  K ZARADENIU  ŠKÔL  A  ŠKOLSKÝCH 
ZARIADENÍ  DO  SIETE 

 
 

CIRKEVNÝ  ZÁKON  č. 3 
o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva 

         

Zriaďovatelia cirkevných škôl:  
§ 3 

1. Cirkevne materské školy zriaďuje zborový konvent 

2. Cirkevné základné školy zriaďuje zborový konvent alebo seniorálne 

presbyterstvo 

3. Cirkevné stredné školy a vyššie odborné stredné školy zriaďuje 

dištriktuálne presbyterstvo 

4. Cirkevné vysoké školy zriaďuje generálne presbyterstvo 

 
 

Zbierka zákonov č. 596/2003 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 
§ 16                                                                            
Žiadosť o zaradenie škôl a školských  zariadení do siete: 
- žiadosť predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva SR  

  do 30. júna kalendárneho roku (ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola 

zriadená)  

 
Žiadosť obsahuje: 
a. názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa 

b. názov a adresu školy, školského zariadenia 

c. predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov 

d. predpokladaný počet všetkých tried 

e. vyučovací alebo výchovný jazyk 

f. učebné plány a učebné osnovy 

g. školský rok a dátum, v ktorom sa má škola, školské zariadenie zriadiť 

h. návrh predpokladaného termínu začatia činnosti 

i. doklad o zabezpečení priestorov ( kópia listu vlastníctva alebo nájomná zmluva) 

j. doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy vyhovujú 

hygienickým požiadavkám a predpisom týkajúcim sa bezpečnosti o ochrane 

zdravia pri práci a predpisom o ochrane pred požiarmi 

k. predpokladaný rozpočet školy, školského zariadenia 

l. vyjadrenie príslušnej obce 



m. vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy 

§ 22 
Zriadenie školy, školského zariadenia: 
 
- po zaradení do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu, obsahuje: 

a.  označenie zriaďovateľa 

b.  názov školy, školského zariadenia, druh a typ, sídlo a identifikačné číslo 

c.  názov a adresu subjektu 

d.  výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk 

e.  formu hospodárenia 

f.  dátum zriadenia školy, školského zariadenia 

g. vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných   

     funkcií 

h. označenie štatutárneho orgánu 

i.  vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie   

     spravuje 

j.  určenie času, na ktorý sa školské zariadenie zriaďuje 

k. dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete 

 

 


