
I. časť 
Základné ustanovenia 
 
Článok 1 
Pôsobnosť 
 
1) Štatút Základnej školy sv. Dominika Savia, Hodžova 9 vo Zvolene vymedzuje jej  
            postavenie ako katolíckej školy zriadenej banskobystrickým diecéznym biskupom 
            (ďalej zriaďovateľom) ako kompetentnou cirkevnou autoritou banskobystrickej 
            diecézy podľa noriem kánonického práva a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej  
            republiky.1,2 
 
    
2) Základná škola sv. Dominika Savia , Hodžova 9 Zvolen (ďalej len ZŠ) pôsobí v 
právnom rámci určenom oznámením MZV SR č. 394/2004 Z.z. – Zmluva medzi Slovenskou 
republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, Ústavou Slovenskej 
republiky, zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (ďalej len školský 
zákon) v znení zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,(ďalej len zákon č.596/2003 
Z.z.), zákonom NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonníkom práce a ostatnými právnymi predpismi 
týkajúcimi sa činnosti školy, v súlade s Kódexom kánonického práva 1983 a učiacou úlohou 
Cirkvi. 
 
Článok 2 
Právne postavenie ZŠ sv. Dominika Savia a jej súčasti,  
účasť zriaďovateľa 
 
1) Zriaďovateľ prostredníctvom Diecézneho školského úradu ako svojho orgánu na úseku 
školstva spravuje ZŠ sv. Dominika Savia v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a 
organizačnej. 
2) ZŠ sv. Dominika Savia je zriadená zriaďovacou listinou č. 1094/92  
      zo dňa 12.júna 1992. 
3) ZŠ sv. Dominika Savia ja zaradená do siete základných škôl rozhodnutím  
            č. 5092/1992 – 21 zo dňa 14.5.1992. 
4) ŠKD je zriadený Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine č. 1094/1992 
      zo dňa 12. júna 1992. 
5) ŠKD je zaradený do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠ SR 
      č. 7306-4/2003-096 zo dňa 29.12.2003 bez právnej subjektivity ako súčasť 
      ZŠ sv. Dominika Savia. 
6) Zriaďovateľ, ním poverené osoby a orgán zriaďovateľa majú právo vizitovať a 
vykonávať kontroly v ZŠ sv. Dominika Savia. 
7) Zriaďovateľ zmení rozhodnutie riaditeľa ZŠ sv. Dominika Savia, ak bolo vydané v 
rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo v rozpore s vnútornými predpismi 
ZŠ sv. Dominika Savia.3 
 
 
Článok 3 
Predmet činnosti školy a jej súčasti 
 



  1) Predmetom hlavnej činnosti ZŠ sv. Dominika Savia je poskytovanie základného 
vzdelania deťom od 6 rokov do 15 rokov. 
            Vzdelanie získané v ZŠ sv. Dominika Savia je rovnocenné so vzdelaním získaným 
      v iných základných školách na území Slovenskej republiky – odkaz na 29/84,  
      596/2003. 
     2)  Žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ sv. Dominika Savia najdlhšie do konca  
            školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku.4 
  3)  Vzdelávanie v ZŠ sv. Dominika Savia je predchnuté duchom Evanjelia tak, aby   
       získané vedomosti a schopnosti žiaci používali na dosiahnutie konečného cieľa  
         kresťanov. 
  4)  Súčasťou ZŠ sv. Dominika Savia je školský klub detí (ďalej ŠKD). 
  5)  Účel a predmet činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť, efektívne využívanie   
        voľného času po vyučovaní a rozvíjanie prirodzených schopností detí. 
6) Vyučovací a výchovný jazyk v ZŠ sv. Dominika Savia je slovenský jazyk. 
 
 
Článok 4 
Dôvod zriadenia, práva a úlohy rodičov 
 
1) Dôvodom zriadenia a úlohou ZŠ sv. Dominika Savia je zvyšovanie kultúrnej úrovne, 
sledovanie úplnej formácie ľudskej osobnosti. Žiaci sú vychovávaní tak, aby sa ich fyzické 
morálne a intelektuálne vlohy mohli harmonicky rozvíjať, aby získali dokonalejší zmysel pre 
zodpovednosť, správne chápanie a používanie slobody, aby boli pripravení pre aktívnu účasť 
na spoločenskom živote.5 
2) ZŠ sv. Dominika Savia poskytuje podľa svojich možností pomoc rodinám žiakov a 
absolventom školy. 
 
II. časť 
 
 
Výchova a vzdelávanie v ZŠ sv. Dominika Savia 
 
Článok 5 
Vyučovanie 
 
   1)  V ZŠ sv. Dominika Savia sa vyučuje podľa platných učebných osnov jednotlivých  
        predmetov, platných vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov a podľa Učebných 
plánov pre 1. – 9. ročník katolíckych základných škôl odsúhlasených  
         MŠ SR pod č.398/2001 - 45 zo dňa 24.08.2001 s platnosťou od 01.09.2001. 
2) Variant, podľa ktorého sa bude v danom školskom roku vyučovať zverejní riaditeľ 
         školy po schválení zriaďovateľom a prerokovaní v pedagogickej rade v pláne školy           
na príslušný rok. 
 Pedagogická rada schválila  pre I. stupeň Variant 3 jazykový,  
                                                      pre II. stupeň Variant 3 
 
 
Článok 6 
Vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva 
 
1) Rímskokatolícke náboženstvo je povinným vyučovacím predmetom v l.- 9. ročníku  



      ZŠ sv. Dominika Savia. 
2) Rímskokatolícke náboženstvo sa vyučuje podľa platných učebných osnov. 
 
Článok 7 Prijímanie žiakov 
 
 
1) ZŠ sv. Dominika Savia prijíma žiakov z katolíckych rodín, možnosť prijatia majú aj 
žiaci iného vyznania, alebo bez vyznania, ak sú žiaci a ich zákonní zástupcovia  uzrozumení 
so zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy.6 
     2)  Žiaka môže zapísať do ZŠ sv. Dominika Savia a z nej odhlásiť len zákonný zástupca                            
      žiaka. 
3) O prijatí žiaka do ZŠ sv. Dominika Savia rozhoduje riaditeľ. Rozhodnutie o prijatí    
      žiaka do školy vydáva riaditeľ písomne s príslušnými náležitosťami.7 
4) Podmienkou platného prijatia žiaka do ZŠ sv. Dominika Savia je písomný súhlas   
zákonných zástupcov žiaka s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.8 
 
 
 
III. časť 
Pedagogickí zamestnanci  
 
 
Článok 8  
Riaditeľ a jeho zástupca 
 
1) Štatutárnym zástupcom ZŠ sv. Dominika Savia je riaditeľ.9 
2) Riaditeľa vymenováva a odvoláva zriaďovateľ.10 
3) Riaditeľ je zamestnancom školy.11 
4) Riaditeľ menuje pedagogického zástupcu riaditeľa. Podmienky menovania a 
výberového konania pedagogického zástupcu riaditeľa upraví osobitný predpis ZŠ sv. 
Dominika Savia. 
5) Poradnými orgánmi sú: 
a) Pedagogická rada ( všetci pedagogickí zamestnanci) 
b) Metodické združenie učiteľov a vychovávateľov 1. stupňa 
c) Predmetové komisie učiteľov 2. stupňa 
d) Výchovný poradca 
e) Združenie rodičov žiakov ZŠ sv. Dominika Savia , Hodžova 9, Zvolen ( volení 
zástupcovia rodičov jednotlivých tried) 
 
 
Článok 9 
Učitelia a vychovávatelia 
 
1) Učiteľov a vychovávateľov vyberá riaditeľ školy na základe výberového konania, resp. 
pohovoru. Podmienky výberu upraví osobitný predpis ZŠ sv. Dominika Savia. 
2)  Učitelia a vychovávatelia sú prijatí na dobu určitú. Po uplynutí doby určitej ich 
pracovné náležitosti upravuje Zákonník práce. 
3) Učitelia a vychovávatelia musia počas trvania pracovného pomeru spĺňať kvalifikačné   
      a morálne predpoklady.12,13 
4) Každý učiteľ a vychovávateľ musí mať na svoju činnosť v ZŠ sv. Dominika Savia  



      písomný súhlas zriaďovateľa.14 
5) Každý učiteľ a vychovávateľ v ZŠ sv. Dominika Savia je povinný zúčastňovať sa 
duchovného života školy a starať sa o svoj duchovný rast a formáciu.15 
  
 
 
 
Článok 10 
Duchovný správca školy a vyučujúci rímskokatolíckeho náboženstva 
 
l)  Duchovným správcom ZŠ sv. Dominika Savia je správca farnosti dp. dekan  
    ThDr. Stanislav Varga, PhD.  S pomocou riaditeľa školy organizuje duchovnú 
     formáciu zamestnancov školy, najmä duchovné obnovy – l krát v mesiaci, duchovné  
     cvičenia zamestnancov školy – l krát v roku, ale i školské sv. omše, púte žiakov, 
           rodičov a zamestnancov školy. Vydáva písomnú mienku podľa osobitného predpisu.16 
2) Duchovný správca spravidla vyučuje náboženstvo, vydáva odporúčania riaditeľovi pre   
    obsadzovanie vyučovania náboženstva v škole. Pri vykonávaní pedagogickej činnosti  
     sa na duchovného správcu vzťahujú osobitné ustaneovenia.17,18. 
3) Rímskokatolícke náboženstvo môžu vyučovať len osoby, ktoré spĺňajú osobitné 
     kvalifikačné predpoklady19 a súčasne majú platnú kánonickú misiu od kompetentnej 
     cirkevnej autority v diecéze.20 
     4) Podmienky vykonania štátnej školskej inšpekcie a hospitácií na hodinách náboženstva 
           upravuje osobitný predpis.21 
 
IV. časť 
Nakladanie s majetkom a použitie finančných prostriedkov 
 
Článok 11 
Majetkové náležitosti 
 
    l)   Majetok školy predstavuje hnuteľný majetok. 
  2)  Na financovanie ZŠ sv. Dominika Savia sa vzťahuje osobitný predpis.22 
        3)  Majetok školy je evidovaný v programe WISP.23 
    4)  Budova ZŠ sv. Dominika Savia je majetkom Rímsko – katolíckej cirkvi,  
           farnosť  Zvolen, ustanovená Zmluvou o nájme nebytových priestorov  
           zo dňa 19.12.2004.       
    5)  Riaditeľ je povinný kontrolovať zúčtovanie všetkých finančných prostriedkov, ktoré  
           škola získala na svoju činnosť z rozpočtových i mimo rozpočtových zdrojov.24, 25, 26  
  
 
V. časť 
Záverečné ustanovenia 
  
Článok 12 
Osobitné ustanovenia 
 
    l) Štatút ZŠ sv. Dominika Savia je neoddeliteľnou súčasťou Predpisov všeobecného  
         poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej diecézy 
         prot. č. 297/2005.27 
    2) Zmeny a doplnky Štatútu ZŠ sv. Dominika Savia sú platné, ak ich schváli Diecézny 



        školský úrad. 
 
Článok 13 
Platnosť 
 
    l) Štatút ZŠ sv. Dominika Savia nadobúda platnosť dňom schválenia Diecéznym školským    
 úradom v Banskej Bystrici.28 
  
 
 
 
 
 
 
 
Schválené dňa: 30. novembra 2005  pod číslom 180/05 


