Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9
932 01 Veľký Meder

Veľký Meder, 30. 06. 2021
číslo: ...................

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Mesto Veľký Meder v súlade s ustanoveniami §6 a §22 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, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

zriaďovaciu listinu v úplnom znení pre
( v znení zmien a dodatkov č. 1/1999; 2/2002; 3/2013 a 4/2021)

Základnú umeleckú školu Jozefa Janigu Veľký Meder –
Janiga József Művészeti Alapiskola Nagymegyer
so sídlom Železničná ul. č. 65/16
932 01 Veľký Meder

Článok 1.
1/

Zriaďovateľ školského zariadenia: Mesto Veľký Meder
Komárňanská 207/9
932 01 Veľký Meder
Názov školského zariadenia:

Základná umelecká škola Jozefa Janigu
Veľký Meder –
Janiga József Művészeti Alapiskola
Nagymegyer

Skrátený názov:

ZUŠ Jozefa Janigu

Sídlo:

Železničná ul. č. 65/16
932 01 Veľký Meder

Identifikačný kód:

710064810

Dátum zriadenia:

01. január 1991

Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
Vyučovací jazyk:

slovenský a maďarský jazyk

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou

Štatutárny a riadiaci orgán:

riaditeľ školského zariadenia

2/

Základná umelecká škola je zriadená na zabezpečenie základného umeleckého
vzdelania mládeže v jednotlivých umeleckých odboroch. Zabezpečuje umeleckú
výchovu a vzdelanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre
žiakov základnej školy, organizuje štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej
školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Poskytuje základné umelecké
vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania
v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách
s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

3/

Základnú školu riadi jeho riaditeľ. Riaditeľa do funkcie na návrh rady školy vymenúva
primátor Mesta Veľký Meder. Riaditeľ školského zariadenia zodpovedá za
hospodárenie so zvereným majetkom a účelovým využitím poskytnutých prostriedkov.

Článok 2.
1/

Predmet činnosti:

Základná umelecká škola je zriadená na zabezpečenie
základného umeleckého vzdelania v jednotlivých umeleckých
odboroch. Zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa
vzdelávacieho programu prevažne pre žiakov základnej školy,
organizuje štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej
školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
Poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium
odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách
a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých
školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
Škola svojim osobitným zameraním prispieva k uspokojeniu
kultúrnych potrieb mesta a jeho regiónu.
Prezentuje výsledky činnosti žiakov na koncertoch, výstavách,
súťažiach či iných vystúpeniach.

2/

Vymedzenie majetku: Školské zariadenie hospodári s majetkom, ktorý je vo
vlastníctve Mesta Veľký Meder a je zverený do správy školského
zariadenia.

Článok 3.
1/

Zriaďovacia listina ZUŠ Jozefa Janigu bola schválená uznesením Školskej správy
v Dunajskej Streda č. 183 dňa 01.01.1991.

2/

Zriaďovacia listina nadobudla účinnosť 1. januárom 1991.

3/

Zriaďovacia listina v úplnom znení zo dňa 14. apríla 2021 (zriaďovacia listina zo dňa
01. januára 1991 v zmení zmien a dodatkov č. 1/1999; 2/2002; 3/2013; 4/2021)
nadobúda účinnosť 01. januárom 2022.

4/

Zmeny zriaďovacej listiny možno vykonať len písomným dodatkom k zriaďovacej
listine.

Gergő Holényi
primátor mesta

