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ŠTATÚT ŠKOLY 
 
 

Štatút Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach upravuje pôsobnosť, postavenie, 

zásady činnosti, organizáciu a poslanie školy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Premonštrátske gymnázium na Kováčskej ulici 28 v Košiciach /ďalej len Premonštrátske 

gymnázium/ bolo zriadené 7. 12. 2012, činnosť začalo 1. septembra 2013. 
2. Premonštrátske gymnázium je organizáciou s právnou subjektivitou na úseku 

stredného všeobecnovzdelávacieho školstva na základe zriaďovacej listiny číslo S-
01/2012, ktorú vydal Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov v súlade s § 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, tiež v súlade s Rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2012-9376/47809:10-916 
a v súlade s § 1 kánona 800 Kódexu kanonického práva.  

3. Na základe zriaďovacej listiny Premonštrátske gymnázium 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. Premonštrátske gymnázium bolo zriadené na dobu neurčitú. 
5. Gymnáziu bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 042319234. 

 
Článok II 

Poslanie školy 
 

1. Premonštrátske gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná 
škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom vzdelávacom programe, poskytuje úplné 
stredné všeobecné vzdelávanie (vyššie sekundárne).  

2. Štúdium je štvorročné a ukončuje sa maturitnou skúškou.  
3. Filozofiou školy je vychovať a formovať mladého človeka schopného uplatniť sa v 

živote, pripraviť ho na štúdium na Slovensku i v zahraničí, aby sa následne mohol 
úspešne uplatniť a realizovať na trhu práce.  

4. Premonštrátske gymnázium ponúka alternatívu proti ostatným školám. V plnej miere 
rešpektuje štátny vzdelávací program. 

5. Výchova a vzdelávanie žiakov sa na Premonštrátskom gymnáziu uskutočňuje 
v slovenskom jazyku, dennou formou a je bezplatná. 

 
Článok III 

Organizácia a orgány školy 
 

1. Školu riadi riaditeľ ako štatutárny orgán, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na 
návrh Rady školy. Vykonáva štátnu správu v školstve, rozhoduje a zodpovedá vo 
veciach určených zákonom, všeobecnými právnymi predpismi a vnútorným predpismi 
školy. Plní úlohy uložené zriaďovateľom. Riaditeľ na usmernenie činnosti vydáva 
Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok, Školský poriadok, 
Registratúrny poriadok, vnútorné dokumenty na zabezpečovanie úloh v oblasti 
hospodárenia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany. Na riešenie 
operatívnych úloh vydáva pokyny a príkazy a kontroluje ich plnenie. 



2. Riaditeľa zastupuje ním poverený štatutárny zástupca.  
3. Riaditeľ je pedagogickým zamestnancom Premonštrátskeho gymnázia. 
4. Zamestnanci školy /okrem riaditeľa/ sú pedagogickí zamestnanci, ktorí majú odbornú 

a pedagogickú spôsobilosť a sú bezúhonní, ďalej nepedagogickí zamestnanci a externí 
zamestnanci. Pracovno-právne vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v súlade so Zákonníkom práce. 

5. Poradné orgány riaditeľa školy sú: Gremiálna porada, Operatívna porada, Rada školy, 
Pedagogická rada, odborné komisie, Rada rodičovského združenia. 

 
Článok IV 

Činnosť školy 
 

1. V škole sa vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP), ktorý svojimi 
individualitami v rámci zákonných možností dopĺňa Štátny vzdelávací program (ŠVP). 

2. Škola má vypracované dva alternatívne učebné plány: 
Učebný plán A: Gymnázium – vetva obsahujúca latinský jazyk  
Učebný plán B: Gymnázium  

V prípade, že bude záujem žiakov o latinský jazyk (minimálny počet 12), bude otvorená 
trieda, ktorá sa bude vyučovať podľa Učebného plánu A. Inak sa žiaci vzdelávajú podľa 
učebného plánu B.    

3. Pri výchove a vzdelávaní sa používajú učebnice a učebné texty so schvaľovacou 
doložkou MŠ SR. 

4. Právo študovať na gymnáziu majú všetci žiaci podľa schopnosti, záujmov a zdravotnej 
spôsobilosti, ktorí úspešne ukončili základnú školu alebo naplnili podmienky 
prijímacieho konania pre gymnázium. O prijatí rozhoduje riaditeľ školy v súlade 
s platnou legislatívou. 

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

6. Škola okrem úloh v oblasti výchovy a vzdelávania plní úlohy v oblasti : 

 ekonomického a materiálno – technického zabezpečenia, 

 pracovnoprávnej a mzdovej, 

 informačnej. 
 

Článok V 
Hospodárenie školy 

 
1. Škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol zriaďovateľom odovzdaný do správy v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám 
vystupuje ako správca a používateľ tohto majetku. Vo svojom mene nadobúda práva 
a zaväzuje sa. 

2. Utvára jednotlivým oddeleniam a pracovníkom školy potrebné materiálne podmienky 
na zabezpečenie plnenia ich úloh. 

3. Škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu jej poslania a úloh.  
4. Škola je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MV SR na 

základe počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Škola rozpisuje pridelený rozpočet a sleduje optimálnosť čerpania finančných 
prostriedkov. 



5. Hospodárenie školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu a je pravidelne 
kontrolované zriaďovateľom školy. 

 
Článok VI 

Záverečné ustanovenie 
 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2013. 
 
 
 
 

V Košiciach dňa 28.augusta 2013 
 
 
 
 

Doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD. 


