Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Gőllnerovej 9, 969 01 Banská Štiavnica

ŠTATÚT
Katolíckej spojenej školy v Banskej Štiavnici
I. časť
Základné ustanovenia
Čl. 1 Rozsah pôsobnosti
1. Spojenú katolícku školu sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici zriadil podľa
noriem kánonického práva a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky1),2) k 1.
januáru 2005 Bratislavsko – trnavský arcibiskupský úrad v Trnave. Do siete škôl bola zaradená
rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 02. 08. 2004 pod číslom CD2004-10801/21268-1:096. Dňom 10. septembra 2008 v zmysle rozhodnutia MŠ SR č. CD2008-14921/32639-1:916 sa zmenilo označenie zriaďovateľa na:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica (Dodatok č. 301/1/2009 k zriaďovacej
listine č. 2603/04).
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica ako zriaďovateľ Spojenej katolíckej školy
sv. Františka Assiského, Gwerkovej - Gőllnerovej 9, Banská Štiavnica na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo
2011-10527/25969:2-916 zo dňa 27.7.2011, Dodatkom č. 4 prot. č. 489/2011 zo dňa 12.
augusta 2011, s účinnosťou od 1.9.2011 mení názov školy na Katolícku spojenú školu sv.
Františka Assiského, Gwerkovej - Gőllnerovej 9, Banská Štiavnica.
Dodatkom č. 5 prot. č. 563/2012 zo dňa 19. decembra 2012 prechádza Školské stredisko
záujmovej činnosti na Centrum voľného času. Dodatkom č.6 prot. č. K-1543/2018 zo dňa 17.
januára 2019 zriaďuje Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Strednú odbornú
školu sv. Františka Assiského ako organizačnú zložku Katolíckej spojenej školy. Dodatkom č.
7 prot. č. 565/2019 zo dňa 23. apríla 2019 – školská jedáleň, podľa § 14 ods. 6 písm. b
a v súlade s § 20 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Tento štatút je integrálnou súčasťou Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke
školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej diecézy, ktoré musia byť
v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania, s ich špecifikami
a podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky. Štatút bol
preskúmaný a odobrený Diecéznym školským úradom v Banskej Bystrici.

Čl. 2

Katolícka škola a katolícke školské zariadenia
1. Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského bola zriadená s organizačnými
zložkami:
 Materská škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej–Gőllnerovej 9, Banská
Štiavnica
 Cirkevná základná škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Gőllnerovej 9,
Banská Štiavnica
 Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského, Gwerkovej – Gőllnerovej 9, Banská
Štiavnica
 Stredná odborná škola sv. Františka Assiského, Gwerkovej – Gőllnerovej 9,
Banská Štiavnica

1)
2)

Čl. I., bod 1 Oznámenie č.394/2004 Z.z.- Zmluva medzi SR a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
Kán. 803 § 1, Kódexu kánonického práva 1983 (ďalej iba CIC 83)

so súčasťami:
 Školský klub detí pri CZŠ sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Gőllnerovej 9,
Banská Štiavnica
 Školské stredisko záujmovej činnosti, Gwerkovej-Gőllnerovej 9, Banská Štiavnica
 Školská jedáleň, Gwerkovej-Gőllnerovej 9, Banská Štiavnica

2. Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského je samostatný právny subjekt
so spoločnou ekonomikou, personalistikou a riadením. Súčasne však zostáva
zachovaná pôvodná identita jeho zložiek a súčastí. Katolícka spojená škola sv.
Františka Assiského hospodári ako nezisková účtovná jednotka.
Čl. 3 Dôvod zriadenia katolíckej školy a školského zariadenia
 poskytovať kvalitné vzdelávanie žiakom a študentom od materskej školy
až po maturitu,
 zodpovedne vychovávať zverené deti a mládež v duchu katolíckej viery a
morálky,
 intenzívne spolupracovať s rodičmi ako hlavnými a nenahraditeľnými
vychovávateľmi svojich detí,
 poskytovať deťom a mládeži širokú ponuku duchovných aktivít a formácie,
vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj tvorivosti a talentov detí a mládeže,
ako i zmysluplné využívanie voľného času.
Čl. 4 Spravovanie Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského
1. Zriaďovateľ prostredníctvom svojho orgánu – Diecézny školský úrad Banská
Bystrica – má právo kontroly duchovného pôsobenia učiteľov a vychovávateľov
v škole. Sleduje odbornosť vzdelávania, úspešnosť žiakov v súťažiach a ich
prijímanie do škôl vyššieho stupňa. Sleduje hospodárenie školy, i keď kontrola
hospodárenia podlieha aj štátnej správe, ktorá poskytuje škole finanč. prostriedky.

II. časť
Výchova a vzdelávanie v katolíckych školách a v školských zariadeniach
Čl. 5 Výchova a vzdelávanie
1. Vzdelanie získané na základnej i na strednej škole je rovnocenné so
vzdelaním na štátnych či súkromných školách. 3)
2. KSŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici zabezpečuje vyučovanie podľa
učebných plánov a osnov schválených zriaďovateľom po dohode
s Ministerstvom školstva SR. 4) .
Čl. 6 Vyučovanie katolíckeho náboženstva a kresťanskej etiky
1. Na základnej škole i na strednej škole je katolícke náboženstvo, alebo
rímskokatolícke náboženstvo povinným vyučovacím predmetom.
3)
4)

§ 19 ods.(4) zo zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 11 ods.(4) zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

2. Podľa učebných plánov schválených Konferenciou biskupov Slovenska, po
vyjadrení MŠ SR, katolícke náboženstvo sa vyučuje vo všetkých triedach
v rozsahu 2 hodiny týždenne, pričom sa uplatňujú platné predpisy o delení
triedy na skupiny.
3. V strednej odbornej škole je katolícke náboženstvo jedným z voliteľných
maturitných predmetov.
4. V materskej škole sa výchova vedie v duchu katolíckej viery a morálky.
Čl. 7 Prijímanie žiakov do Katolíckej spojenej školy sv. F. Assiského
1. Katolícka spojená škola prijíma žiakov a študentov z katolíckych rodín.
Možnosť prijatia majú i žiaci a študenti iného vierovyznania, alebo bez
vyznania, ak sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy.
2. Podmienkou k platnému prijatiu každého žiaka a študenta je písomný súhlas
rodičov, alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu
katolíckej viery a morálky.
3. Pri prijímaní na strednú odbornú školu sa berú do úvahy kritériá stanovené
zriaďovateľom, výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole
a výsledky prijímacích skúšok. 5)
4. Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na
prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti v súlade s platnou
legislatívou.6)

III. časť
Pedagogickí zamestnanci Katolíckej spojenej školy sv. F. Assiského
Čl. 8 Riaditeľ a jeho zástupcovia
1.
2.
3.
4.
5.

Štatutárnym zástupcom KSŠ je riaditeľ.
Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.7)
Riaditeľ je zamestnancom KSŠ.
Riaditeľ menuje pedagogických zástupcov riaditeľa školy.
Poradnými orgánmi sú: a) pedagogická rada
b) celoškolský výbor RS
c) rada školy

Čl. 9 Pedagogickí a odborní zamestnanci
1. Pedagogických a odborných zamestnancov, vedúcich zamestnancov, poradné orgány
RŠ a ekonómku školy vyberá riaditeľ školy na základe výberového konania, pre ktoré
zostavuje komisiu v zložení: duchovný správca školy, riaditeľ Diecézneho školského
úradu a riaditeľ.
_________________________
5)

§67 zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
6)
§65 ods. (3) zo zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
7)
§3 ods. (1) Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

2. Všetci pedagogickí zamestnanci musia spĺňať tieto kritériá: odbornosť, súlad
s katolíckou náukou a bezúhonnosť života v zmysle Etického kódexu kresťanského
učiteľa po celý čas výkonu práce v Katolíckej spojenej škole sv. F. Assiského.
3. Pedagogických a odborných zamestnancov prijíma riaditeľ najprv na dobu
určitú a po ukončení určitej doby riaditeľ postupuje v súlade s ustanoveniami
Zákonníka práce.8)
4. Každý pedagogický a odborný zamestnanec musí mať na svoju činnosť
písomný súhlas pre pedagogické pôsobenie na katolíckej škole.
5. Súčasťou pôsobenia na katolíckej škole je aktívna účasť pedagogických
a odborných zamestnancov na duchovnej formácii, ako i systematické
zdokonaľovanie sa po duchovnej stránke.
Čl. 10 Duchovný správca školy a vyučujúci náboženstva
1. Pedagogické spoločenstvo úzko spolupracuje s duchovným správcom školy,
ktorý je spolu s riaditeľom KSŠ zodpovedný za duchovnú a mravnú formáciu
žiakov a pedagógov.
2. Duchovný správca vyučuje náboženstvo, v spolupráci s riaditeľom organizuje
raz ročne duchovné cvičenia a pravidelné mesačné obnovy pedagogického zboru,
slávenie významných sviatkov cirkevného roka v rámci školy a rôzne duchovné
aktivity pre žiakov.
3. Duchovný správca sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
pri vykonávaní pedagogickej činnosti a rešpektuje vnútorný poriadok KSŠ.

IV. časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 11 Osobitné ustanovenia
1. Štatút KSŠ je neoddeliteľnou súčasťou Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke
školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej diecézy zo dňa 29.10.2009,
protokolárne číslo S 1/2009/D1.
2. Zriaďovateľ chráni školu pred neoprávnenými zásahmi a činmi tretích osôb.
Čl. 12 Platnosť štatútu
1. Štatút KSŠ sv. Františka Assiského nadobúda platnosť dňom schválenia Diecéznym
školským úradom v Banskej Bystrici.
2. Predpisy všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia,
ktoré sú základom Štatútu Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského,
môžu byť pozmenené, doplnené formou písomných dodatkov, alebo zrušené či už
úplne, alebo čiastočne Diecéznym školským úradom.

_________________________________
8)

§48 Zákona NR SR č.311/2001 Z.z. Zákonník práce

Banská Štiavnica 25. september 2019

______________________________
Mgr. Karol Palášthy
riaditeľ školy

Schválil:

______________________________
Ing. Mgr. Janka Brázdilová
riaditeľka DŠÚ

