Zriaďovacia listina
Súkromná špeciálna materská škola, Slnečná 34,
Banská Bystrica
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine
V znení § 22 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zriaďovacia listina sa mení takto:
6) Názov a adresu školského zariadenia alebo iných zariadení, ktoré sú súčasťou školy:
Súkromná školská jedáleň, Slnečná 34, Banská Bystrica
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Slnečná 34, Banská Bystrica
9) Dátum zriadenia Súkromnej špeciálnej materskej školy: 1.9.2009
Dátum zriadenia Súkromnej školskej jedálne: 1.9.2009
Dátum zriadenia Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva: 1.9.2013

11) Predmet činnosti:
a) Predmet činnosti školy :
- zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením v predškolskom veku
- dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti
dieťaťa
- zabezpečuje prípravu detí na povinnú školskú dochádzku
b) Predmet činnosti Súkromnej školskej jedálne :
- zabezpečuje výrobu a konzumáciu jedál a nápojov pre deti súkromnej špeciálnej materskej školy ako aj
detí z inej materskej školy sídliacej na tom istom mieste v čase ich pobytu v škole a pre zamestnancov
organizácie, prípadne pre ďalšie osoby.
b) Predmet činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva :

Predmetom činnosti je komplexná špeciálnopedagogická starostlivosť detí a žiakov a to:
- poskytovanie psychologickej, diagnostickej, špeciálnopedagogickej a rehabilitačnej
činnosti deťom so zdravotným postihnutím a deťom zdravotným postihnutím ohrozených,
- poskytovanie preventívnych , poradenských a metodických služieb zákonným zástupcom
a pedagogickým zamestnancom ŠMŠ, MŠ, ŠZŠ, ZŠ,
- sledovanie vhodnosti zaškolenia a školského vývinu detí,

- poskytovanie odborných služieb v procese integrácie žiakov v bežnej ZŠ .
14) Určenie času, na ktorý sa zriaďuje
a) škola : na čas neurčitý
b) školská jedáleň : na čas neurčitý
c) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: na čas neurčitý
15) Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
a) školy : CD-2009-26655/19543-1:917 zo dňa 2.7. 2009
b) školskej jedálne: CD-2009-26655/19543-1:917/SŠJ
c) centra špeciálnopedagogického poradenstva: 2012-10807/37653:4-916 zo dňa 28.9.2012
Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny zostávajú nezmenené.
17) Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 1.9.2013.

V Banskej Bystrici 31.08.2013

Mgr. IvetaŠváčová
riaditeľka STADETORE n. o.
štatutárny zástupca zriaďovateľa

