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1. Účel vydania

Zásady školskej politiky Mesta Púchov sú smernica, ktorá definuje postavenie
Mesta Púchov ako zriaďovateľa predškolských zariadení, základných škôl a
školských zariadení. V tomto rozsahu určuje jeho záujmy, ciele, úlohy, vzťahy a
postupy, ale súčasne definuje a určuje jeho záujmy, ciele, úlohy, vzťahy  a postupy
aj k ostatným výchovno-vzdelávacím zariadeniam pôsobiacim na území mesta
Púchov, aj keď nie je ich zriaďovateľom.

2. Rozsah platnosti

V meste Púchov pôsobia školy a školské zariadenia na všetkých úrovniach
výchovno - vzdelávacej sústavy : predškolské zariadenia, základné školy,spojená
základná škola s materskou školou a školské zariadenia, gymnázium a stredné
odborné školy a vysoká škola. Zásady školskej politiky Mesta Púchov platia pre
mesto pri výkone samosprávy, ako i pre právnické osoby zriadené alebo založené
mestom. Platí i pre ostatné výchovno - vzdelávacie zariadenia pôsobiace na území
mesta Púchov, aj keď nie je ich zriaďovateľom.

3. Súvisiace predpisy

- Ústava SR
- Zákon č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl v znení zmien a
   doplnkov
- Zákon SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
   v znení noviel č.
- Zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení z. č. 222/1993,
   230/2000, 202/2001 Z.z. / zriaďovanie a vyraďovanie zo siete škôl a šk. zariadení /
- Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce
- Zákon NR SR č. 313/2002 Z.z. - Zákon o verejnej službe
- Zákon NR SR č. 416 2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
   správy na obce a vyššie územné celky
- Nariadenie vlády č. 238/2004 Z.z. o miere vyučovacej a výchovnej činnosti
-  Vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení 409/1990 a 249/1995
    Z.z.
- Vyhláška MŠ V SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení novely
    č. 81/1997 Z.z.
- Vyhláška MŠ SR č. 536/1990 o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl
- Zákon 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení
- Zákon 698/2006, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 597/2003 v znení neskorších
predpisov
- Nariadenie vlády SR č. 697/2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
2/2004 Z.z.
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Vyhláška MŠ SR č. 28/1995 Z.z. o školských kluboch detí v znení novely č.
  140/1995 Z.z.
- Vyhláška MŠ  SR č. 366/2007 o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení
školského stravovania
- Vyhláška MŠ SR 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických
   zamestnancov v znení vyhlášok 14/1998, 379/2000 a 200/2002 Z.z.
- Vyhláška MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických
   zamestnancov
- Vyhláška MŠ SR č. 361/2007 o podrobnostiach organizácie  šk.roka na ZŠ, na
stredných školách a na základných umeleckých školách
- Vyhláška MŠ V SR č. 291/1994 Z.z. o CVČ
- Vyhláška MŠ SR č. 477/1990 Zb. o ZUŠ
- Vyhláška MŠ V SR č. 295/1994 Z.z. o škole v prírode
- Smernica MŠ SSR č. 7496/1985 - 20 o základnej škole
- Smernica MŠ SR č. 1074/2000 41 / naplnenosť tried /

4. Popis činnosti

4.1. Mesto Púchov je od 1. júla 2002 podľa zákona č. 542/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov zriaďovateľom predškolských zariadení /materské školy/ a
základných škôl a školských zariadení /ďalej iba školské zariadenia/ na území
mesta. Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prešli od tohto dňa tieto predškolské a
školské zariadenia:
4.1.1.   Materská škola, Ul. 1. mája č. 1348,   Púchov
4.1.2.   Materská škola, Ul. Požiarna č. 1292,  Púchov
4.1.3.   Materská škola, Ul. Mládežnícka č. 13,  Púchov
4.1.4.   Materská škola, Chmelinec č. 1411, Púchov
4.1.5.   Materská škola, Púchov-Nosice č. 221
4.1.6.   Materská škola, Ul. Požiarna č. 1291, Púchov
4.1.7.   Základná škola, Ul. Komenského č. 50,  Púchov
4.1.8.   Základná škola, Ul. Gorazdova č. 1174, Púchov
4.1.9.   Základná škola, Ul. Mládežnícka č. 1434,  Púchov
4.1.10.  Základná škola s materskou školou, Ul.Slovanská č. 23, Púchov
4.1.11. Základná umelecká škola, Ul. Hollého č. 809, Púchov
4.1.12. Centrum voľného času, Ul. Športovcov č. 904, Púchov

4.2. Mesto Púchov sa dňom 1. júla 2002 stalo jediným a výlučným zriaďovateľom
všetkých uvedených školských zariadení. Všetky  školské zariadenia sú k
uvedenému dňu organizované a funkčné ako školské zariadenia štátneho
charakteru, v tomto rozsahu sú riadne zaradené do príslušnej siete školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky a svoju činnosť vykonávajú v
samostatných objektoch a priestoroch ako ich jediní a výluční oprávnení užívatelia.
Mesto Púchov je vlastníkom alebo správcom objektov, v ktorých školské zariadenia
vykonávajú svoju činnosť.
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4.3. Na vznik nového školského zariadenia na území mesta Púchov a s ním spojené
zariadenia do príslušnej siete škôl, na zánik takéhoto jestvujúceho školského
zariadenia a s ním spojené vyradenie z príslušnej siete škôl , na spojenie školských
zariadení  alebo na akúkoľvek zmenu súčastnej organizačnej formy na ktoromkoľvek
z vyššieuvedených školských zariadení , alebo na akúkoľvek zmenu či inú
skutočnosť ,  ktoré by mohli mať vplyv na zásadnú zmenu doterajšieho fungovania
ktoréhokoľvek uvedeného školského zariadenia v ním využívaných objektoch a
priestoroch , je potrebný súhlas Mesta Púchov vo forme doplnku tejto smernice,
pričom tento súhlas musí byť daný vopred  pred vznikom stavu označenom v tomto
ustanovení. Zásadnou zmenou fungovania školského zariadenia sa rozumie
skutočnosť , ktorá môže viesť k postupnému zániku školského zariadenia, alebo
zmenšeniu či zväčšeniu doterajšieho rozsahu fungovania najmenej o 20 % jeho
kapacity ku dňu 1. júla 2007 .

4.4. Súhlas Mesta Púchov určený v bode 4.3. je potrebný aj na využívanie
akejkoľvek časti objektov a priestorov a hnuteľného majetku v nich sa
nachádzajúcich na základe zmluvného vzťahu iným subjektom, než je školské
zariadenie, ktoré v nich vykonáva činnosť, ak ide o nájom plochy menšej  ako je 25%
plošnej výmery všetkých užívaných priestorov školy, súhlas Mesta Púchov nie je
potrebný. Mesto poveruje schvaľovaním nájomnej zmluvy riaditeľa školy alebo
školského zariadenia, ktorý do 14 dní od podpisu nájomnej zmluvy odovzdáva jej
kópiu na oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu MsÚ Púchov .

4.5. Mesto Púchov má záujem, aby všetky školské zariadenia, ku ktorým je v pozícii
zriaďovateľa, ale aj ostatné zariadenia výchovno-vzdelávacej sústavy na jeho území,
vyvíjali svoju činnosť vo vzájomnej spolupráci a informovanosti, k čomu bude aktívne
napomáhať. Výchovno-vzdelávací proces má byť vo všetkých zariadeniach
výchovno-vzdelávacej sústavy realizovaný na princípoch demokracie, humanizmu,
vlastenectva, lokalpatriotizmu a pozitívneho vzťahu ku krajine a prírode. Všetky
zariadenia majú okrem zabezpečenia procesu vzdelávania pomáhať spoločne s
rodinou žiaka formovať jeho pozitívne charakterové vlastnosti, najmä ľudskú
slušnosť, toleranciu a úctu k iným ľuďom bez väzby na ich štátnu príslušnosť,
národnosť,  rasu, náboženské  vyznanie, politickú  orientáciu,  vek  alebo    pohlavie.
U   žiaka   sa   má formovať  občianske,   spoločenské  a  právne   vedomie   a vzťah
k životnému prostrediu. Výchovno-vzdelávací proces vedený v súlade s
tvorivo-humanistickou koncepciou má u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie, t.j.
komunikačné schopnosti, personálne a interpersonálne schopnosti, schopnosť
tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami,
starať sa o vlastné zdravie a schopnosť a ochotu formovať občiansku spoločnosť.
Na dosiahnutie tohto cieľa mesto aktívne pomáha pri formovaní výchovno -
vzdelávacieho procesu, organizovaní  mimoškolskej  záujmovej  činnosti, kultúrnych,
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spoločenských a športových podujatí,spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizá-
ciami, náboženskými komunitami, záujmovými a občianskymi združeniami,
nadáciami a inými právnickými či fyzickými osobami.

4.6. Výchovno-vzdelávací proces sa v školských zariadeniach, voči ktorým má Mesto
Púchov postavenie zriaďovateľa, neviaže na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo.
Žiaci sa vzdelávajú a vychovávajú v duchu princípov demokratickej a humánnej
občianskej spoločnosti, vlastenectva k Slovenskej republike a k mestu Púchov.
Žiadny žiak nesmie byť učiteľmi, vedením a ostatnými orgánmi školy alebo orgánmi
mesta Púchov posudzovaný, zvýhodňovaný alebo poškodzovaný z dôvodu jeho
rodinného alebo sociálneho pôvodu, majetkových pomerov, národnosti, rasy,
náboženského vyznania alebo pohlavia. Učitelia, vedenie a ostatné orgány školy
alebo orgány mesta Púchov nesmú vykonať nič, čo by mohlo byť dôvodom pre
vzájomné porovnávanie žiakov o uvedených skutočnostiach alebo ich vydeľovanie
zo školského kolektívu.

4.7. V školských zariadeniach, v ktorých vykonáva mesto Púchov funkciu
zriaďovateľa, nesmie počas priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo počas
priebehu mimoškolskej záujmovej činnosti akýmkoľvek spôsobom pôsobiť žiadna
politická strana alebo hnutie, alebo jej predstaviteľ. V objektoch školských zariadení
je zákaz akejkoľvek propagácie ktorejkoľvek politickej strany alebo hnutia. Školské
zariadenie môže z titulu pôsobenia ako verejného činiteľa navštíviť ústavný činiteľ,
vedúci funkcionár úradu štátnej správy, do ktorého priamej pôsobnosti nespadá
riadenie školskej činnosti, len po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. To isté
platí aj o hodnostároch ktorejkoľvek náboženskej cirkvi alebo komunity, s výnimkou
náboženskou cirkvou alebo komunitou vopred určených osôb vykonávajúcich v
konkrétnom školskom zariadení  schválenú  pravidelnú  výuku náboženstva podľa
rozvrhu hodín.

4.8. Mesto Púchov zabezpečuje svoje záujmy a kontrolu ich plnenia prostredníctvom
účasti v poradných školských orgánoch. V obecnej školskej rade zastupuje mesto
osoba určená mestským zastupiteľstvom. V školských radách v jednotlivých
školských zariadeniach vykonávajú túto činnosť poslanci mestského zastupiteľstva.
Delegovanie jednotlivých poslancov do školských rád sa uskutoční zvolením
odpovedajúceho počtu poslancov celkovému počtu miest v školských radách, pričom
o určení konkrétneho poslanca do konkrétnej školskej rady rozhodnú poslanci
hlasovaním.

4.9. Mesto Púchov rešpektuje riadiace a poradné orgány školských zariadení a v ich
činnosti im pomáha a spolupracuje s nimi. Pri školských zariadeniach, ktoré majú ku
dňu 1. júla 2002 vlastnú právnu subjektivitu a vo vzťahu ku ktorým je v pozícii
zriaďovateľa, rešpektuje  mieru  príslušných  kompetencií  a  formu  ich
uplatňovania  v  súlade s  právnymi  predpismi  Slovenskej   republiky.
___________________________________________________________________
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4.10.Právomoci zriaďovateľa voči príslušným školským zariadeniam vykonáva
primátor mesta Púchov. Všetky činnosti spojené so zabezpečením fungovania
školských zariadení, ako aj činností spojených so spoluprácou všetkých zariadení
výchovno-vzdelávacej sústavy na území mesta organizuje a vykonáva oddelenie
školstva, kultúry, sociálnych vecí, športu na Mestskom úrade v Púchove.

4.11.Činnosť škôl a Spoločný školský úrad je financovaný zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.Činnosť školských zariadení je financovaná z podielových daní
do výšky schváleného ročného rozpočtu.

4.12.Mesto Púchov spolupracuje s riadiacimi a poradnými orgánmi školských
zariadení pri zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu podľa platných
učebných osnov a iných úloh, ako aj s riadiacimi a poradnými orgánmi ostatných
zariadení  výchovno-vzdelávecej sústavy na území mesta Púchov pri plnení ich úloh
v rozsahuh primeranom svojim možnostiam.

4.13. Mesto Púchov vytvára vhodné podmienky pre vzájomnú spoluprácu škôl  a
školských zariadení , ako aj školských zariadení s inými zariadeniami výchovno-
vzdelávacej sústavy na území mesta

4.14. Mesto Púchov vytvára podmienky pre účasť všetkých zariadení
výchovno-vzdelávacej sústavy na území mesta na ním poriadaných akciách, ako aj
na akciách spoločenského života v meste Púchov.

4.15. Mesto Púchov vytvára podmienky pre komunikáciu a spoluprácu  všetkých
zariadení výchovno-vzdelávacej sústavy na území mesta s ekonomickými subjektami
pôsobiacimi na jeho území, ako aj mimo neho.

4.16. Mesto Púchov má záujem o cieľavedomé vzdelávanie sa zamestnancov
školských zariadení, voči ktorým je v pozícii zriaďovateľa. Bude napomáhať v rámci
svojich možností spravodlivému  finančnému i občianskemu ohodnoteniu
pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

4.17. Mesto Púchov vytvára a spolupracuje pri vzniku špeciálnych podporných
programov  pre  žiakov   zariadení   výchovno-vzdelávacej sústavy   na území mesta,
s  cieľom   podporiť ich  výborné  štúdijné výsledky a správanie, reprezentáciu mesta
a Slovenskej republiky. Takýmto špeciálnym programom je „Mestské štipendium“
.Mesto môže vyjadriť podporu pozitívnym projektom vo výchovno-vzdelávacom
procese i dotačnou činnosťou a príspevkom napríklad  na plavecký a korčuliarsky
výcvik.
4.18. Mesto Púchov je povinné chrániť majetok školských zariadení, využíva na to
svoje organizačné  súčasti, spoluprácu so štátnymi orgánmi,  či inými na to určenými
subjektami. Mesto Púchov spolupracuje pri ochrane aj iných zariadení
výchovno-vzdelávacej  sústavy  mesta.
___________________________________________________________________
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4.19.Mesto Púchov zhromažďuje a poskytuje školským zariadeniam a iným
zariadeniam výchovno-vzdelávacej sústavy na území mesta informácie, ktoré získalo
pri svojej činnosti a ktoré môžu všetky tieto zariadenia pozitívne využiť pre svoju
činnosť.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. V pochybnostiach a v podrobnostiach o uplatnení tohto dokumentu rozhoduje
primátor mesta.

5.2. V  zmysle  organizačného  poriadku  mestského  úradu  celá  agenda  je
vedená  u vedúcej oddelenia  školstva,  kultúry,  sociálnych vecí a športu.

5.3. Vzhľadom na závažnosť obsahu tejto smernice je potrebná na jej prijatie, zmeny
a doplnky  3/5  väčšina  prítomných poslancov.
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