Manuál založenia cirkevnej školy,
školského zariadenia.
V kontexte súčasného vývoja celkovej liberalizácie
prostredia, v ktorom žijeme, kedy sa absolútne
hodnoty relativizujú a relatívne sa vyhlasujú takmer
za absolútne, uvedomujúc si dôležitosť zdravého
prostredia, v ktorom vyrastajú, žijú, učia sa a sú
vychovávané naše deti, pozývame Vás k riešeniu
tejto situácie:

Zakladajte cirkevné školy
alebo transformujte existujúce
verejné školy na školy cirkevné.

Ako na to?

Čo potrebujete na založenie cirkevnej školy,
školského zariadenia (ďalej len „školy“):
1) deti a nadšených rodičov
2) priestory
3) zriaďovateľa

1) DETI A NADŠENÍ RODIČIA
a) Potrebujete vedieť, aký je záujem o cirkevnú školu
(Ukážka prvého prieskumu je pod čiarou1. Dotazníky
dajte do kostola, do obchodov, do zdravotného
strediska...)
b) Je vhodné hneď na začiatku založiť občianske
združenie (jednak kvôli ďalším rokovaniam so
samosprávou, s ústrednými orgánmi štátnej správy,
so zástupcami Cirkvi, ale aj kvôli financiám: skrz
občianske združenie môžete podávať projekty i
žiadať o asignáciu 2% z dane)

2) PRIESTORY
a) ak ste existujúca škola, školské zariadenie
a chcete sa len transformovať, nemusíte zvlášť riešiť
otázku priestorov
b) ak chcete založiť nový subjekt, musíte si vo Vašej
obci, mestskej časti nájsť, vytipovať budovu,
priestory. Na začiatok môže ísť o jednu triedu
s potrebným príslušenstvom (jedáleň, šatňa,
sociálne zariadenie; v prípade školy telocvičňa, atď.).
Ak je budova majetkom obce (mestskej časti), treba
začať rokovať so starostom/tkou, primátorom/kou.
Ďalšie konkrétne kroky (žiadosť o prenájom) je
potrebné podať až po vyriešení otázky, kto bude
Vaším zriaďovateľom.
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Máte záujem o zriadenie cirkevnej (materskej) školy
v našej obci, mestskej časti? Mali by ste záujem dať Vaše
dieťa do tejto (materskej) školy? Ak áno, v akom veku
bude Vaše dieťa (deti) v nasledujúcich školských rokoch?

3) ZRIAĎOVATEĽ
Zriaďovateľom cirkevnej školy môže byť:
1) diecéza
2) farský úrad
3) rehoľa.
Bez ohľadu na to, ako sa vyvinie otázka zriaďovateľa,
ako prvé Vám odporúčame ísť za miestnym
správcom farnosti. S ním môžete rozobrať možnosti
zriaďovateľa. V ideálnom prípade môže ísť správca
farnosti s Vami na ďalšie rokovania – napr. na
biskupský úrad či za predstaveným rehole. Ak sa po
konzultácii s miestnym farárom a riaditeľom
školského (arci)diecézneho úradu/predstaveným
rehole dohodnete na zriaďovateľovi, je potrebné
ďalej postupovať podľa Zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov. 2
Ako prvé je potrebné požiadať samosprávu
o súhlas/vyjadrenie k zriadeniu cirkevnej školy
a o prenájom priestorov. Následne je podľa zákona
nevyhnutné vyžiadať všetky relevantné doklady ku
konkrétnym priestorom. (viď zákon č. 596/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov)
ZARADENIE DO SIETE ŠKÔL 3
Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia do
siete škôl predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31.
2
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Je nevyhnutné sledovať aktuálnu novelu zákona/ov.

Sieť je zoznam škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu
a vzdelávanie.

marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v
ktorom má byť škola, školské zariadenie zriadené;
minister v odôvodnených prípadoch, najmä ak
zriadenie školy, školského zariadenia nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet, môže povoliť iný
termín.
Žiadosť obsahuje:
a) názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa,
štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ
právnická osoba,
b) názov a adresu školy, školského zariadenia
vrátane jeho súčastí,
c) predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
d) predpokladaný počet všetkých tried,
e) vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f) učebné plány a učebné osnovy, podľa ktorých sa
bude v škole, školskom zariadení uskutočňovať
výchovno-vzdelávací proces,
g) školský rok a dátum, v ktorom sa má škola,
školské zariadenie vyučovania zriadiť,
h) doklad o zabezpečení priestorov,
i) doklad príslušných orgánov štátnej správy, že
priestory školy, školského zariadenia vyhovujú
hygienickým požiadavkám a predpisom týkajúcim sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisom
o ochrane pred požiarmi,
j) predpokladaný rozpočet školy, školského
zariadenia,
k) vyjadrenie príslušnej obce, ak nie je
zriaďovateľom,
l) vyjadrenie príslušného orgánu školskej
samosprávy.

Ak je zriaďovateľom právnická osoba, k žiadosti na
zaradenie školy, školského zariadenia predloží
doklad, že nie je v konkurze alebo v likvidácii; nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku; nemá v
Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla
evidované
daňové
nedoplatky,
nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky
poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpečenie, nedoplatky príspevku na poistenie v
nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia; nebol on alebo jeho štatutárny
zástupca, alebo člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ani
sa nezačalo trestné stíhanie.4
...
Ak obdržíte súhlas z ministerstva školstva na
zaradenie školy do siete škôl od 1. septembra (buď
v nasledujúcom kalendárnom roku alebo vo
výnimočných prípadoch v aktuálnom kalendárnom
roku) a zakladáte novú školu alebo elokované
pracovisko fungujúcej školy s novými deťmi,
potrebujete finančne vykryť obdobie od septembra
do decembra, pretože peniaze na chod školy
(dieťa/žiaka/triedu/školu) sa napočítavajú podľa
stavu k 15. septembru, ale až od januára
nasledujúceho roka (tj. na účet prichádzajú až
v januári,
resp.
vo
februári).
Normatívne
financovanie na žiaka (triedu, školu) je účelovo
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Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

viazané na mzdové a prevádzkové náklady. Nie je
možné vykryť tieto náklady zo sponzorských zdrojov
alebo z pôžičky. Preto odporúčame v spolupráci so
zriaďovateľom obrátiť sa na orgány miestnej
samosprávy so žiadosťou o vykrytie finančných
nákladov na novú školu (triedu) na obdobie
september až december. Máte na to právo. Ide
predsa o tie isté deti, na ktoré by museli byť
vynaložené finančné prostriedky aj vo verejnej škole.
Na rozdiel od verejnej (štátnej/obecnej) školy, kde je
rovnako prioritou kvalitné vzdelávanie, cirkevná
škola ponúka pridanú hodnotu: môže vychovávať
i vzdelávať v kresťanskom duchu - môže viesť deti
k Bohu – každodennou modlitbou, svedectvom
života pedagógov, ale hlavne ukotvením v Bohu
v celom výchovno-vzdelávacom procese.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

-----------------------------Užitočné kontakty:
(Arci)Diecézne/Eparchiálne školské úrady:
www.kbs.sk
Združenie katolíckych škôl Slovenska: www.zkss.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:
www.minedu.sk;
Oddelenie cirkevných a súkromných škôl MŠVVŠ SR:
Tel.: 02 59374 468, 59374 408

