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Štatút školy 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1.  Gymnázium na Hlinskej ulici 29 v Žiline bolo zriadené 1.septembra 1969. 

 
2. Gymnázium je súčasťou slovenskej výchovno – vzdelávacej sústavy. Je samostatnou 

rozpočtovou organizáciou na úseku  stredného  školstva na základe zriaďovacej listiny vydanej 
23.2.1970 Ministerstvom školstva SSR č.2363/1970-II/2 a zmeny zriaďovacej listiny vydanej 
15.10.1996 Krajským úradom v Žiline č.96/01581-034, dodatku k zriaďovacej listine 
vydaného 23.11.1996 Krajským úradom v Žiline č.99/13916-017, zriaďovacej listiny vydanej 
1.7.2002 Žilinským samosprávnym krajom č.2002/293-SP a dodatku č.1 k zriaďovacej listine 
č. 2002/293-SP vydaného 24.8.2006 č.5448/2006/OŠ/SP-014. 

3.  Na základe zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu 
z týchto vzťahov v zmysle zákona 596/2009 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon). 

 
4.  Je zriadená na dobu neurčitú. 

 
5.  Gymnázium bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 00160903. 

 
 
 

Čl. 2 
Poslanie školy 

 
1. Gymnázium poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelávanie (vyššie sekundárne). Pripravuje  

predovšetkým pre štúdium na vysokých školách, tiež na výkon niektorých činností v správe  
a ďalších oblastiach. Štúdium je štvorročné a ukončuje sa maturitnou skúškou. 

2. Škola  uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania. Zabezpečuje rozumovú výchovu  v zmysle 
vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie 
a internacionalizmu. Okrem všeobecnej zložky vzdelávania kladie dôraz na mravnú, etickú, 
estetickú, telesnú, zdravotnú a ekologickú výchovu. 

3. Pri svojej činnosti gymnázium spolupracuje v zmysle platných zákonov a noriem s ďalšími 
subjektami ako sú MŠ SR, ŠPÚ, MPC, KŠÚ, VŠ, SŠ, ZŠ, Rada školy, Rodičovká rada. 

4. Výchova a vzdelávanie žiakov sa na Gymnázium Hlinská 29 v Žiline  uskutočňuje 
v slovenskom jazyku, dennou formou a je bezplatná. 
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Čl. 3 
Organizácia a orgány školy 

 
1. Činnosť gymnázia sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci. 
2. Školu riadi riaditeľka školy ako štatutárny orgán, ktorú menuje a odvoláva zriaďovateľ na 

návrh Rady školy po výberovom konaní. Vykonáva štátnu správu v školstve  rozhoduje, riadi , 
zodpovedá a predkladá na schválenie a vyjadrenie veci určené zákonom a všeobecnými 
právnymi predpismi. Na usmernenie a realizáciu činnosti vydáva Organizačný poriadok, 
Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok, Školský poriadok, Registratúrny poriadok a ďalšie 
vnútorné normy na zabezpečenie úloh v oblasti hospodárenia, ochrany zdravia bezpečnosti pri 
práci, požiarnej ochrany. Na riešenie operatívnych úloh vydáva pokyny a príkazy. 

3. Riaditeľku školy zastupuje v plnom rozsahu ňou poverený štatutárny zástupca. 
4. Zamestnanci školy sú pedagogickí zamestnanci  (vrátane riaditeľky), ktorí sú odborne 

a pedagogicky spôsobilí, občiansky bezúhonní a morálne vyspelí. Zamestnancami školy sú aj 
nepedagogickí zamestnanci. Pracovno – právne vzťahy sa riadi všeobecne záväzným právnym 
predpisom a v súlade so Zákonníkom práce 

5. Poradné orgány riaditeľky školy sú : pedagogická rada, gremiálna rada, operatívna porada, 
odborné komisie, Rada školy, Rodičovská rada, Žiacka školská rada. 

 
 
 

Čl. 4 
Činnosť školy 

 
1. V škole sa vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), ktorý svojimi  

individualitami v rámci  zákonných možností dopĺňa Štátny vzdelávací program (ŠVP). Pri 
výchove a vzdelávaní sa používajú učebnice a učebné  texty so schvaľovacou doložkou MŠ SR. 

2. Právo študovať na gymnáziu majú všetci žiaci podľa schopnosti, záujmov a zdravotnej 
spôsobilosti, ktorí úspešne ukončili základnú školu. O prijatí rozhoduje riaditeľka školy 
v súlade s vyhláškou o prijímaní na stredné školy. 

3. Pre realizáciu svojho poslania škola  využíva kmeňové triedy, laboratória fyziky, chémie 
a biológie, odborné učebne informatiky a výpočtovej techniky, cudzích jazykov, fyziky, 
biológie, etickej výchovy, posilňovňu, telocvičňu, gymnastickú učebňu a knižnicu. 

4. Žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych vedomostných, športových a umeleckých súťaží 
a pracovať v záujmových útvaroch. 

5. Škola okrem úloh v oblasti výchovy a vzdelávania plní úlohy v oblasti : 
• ekonomiky, 
• materiálno – technického zabezpečenia, 
• pracovno – právnej a mzdovej, 
• informačnej, 
• stravovania a sociálnej starostlivosti. 

 
 
 

Čl. 5 
Hospodárenie 

 
1.  Škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol zverený do správy a tiež s majetkom, ktorý  získa 

darmi, z projektovej činnosti  a z rozpočtu. So zvereným majetkom hospodári a nakladá v súlade 
so všeobecne zaväzujúcimi právnymi predpismi. 
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Čl. 6 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Tento  štatút nadobúda účinnosť dňom 1.septembra  2009. 
 
 
 
 
V Žiline dňa  25.augusta 2009 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Alena Strýčková 
              riaditeľka školy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


