Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
v zriaďovacej pôsobnosti
Biskupského úradu západného dištriktu Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku
Skuteckého č. 5, 974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ Evanjelického gymnázia Banská Bystrica
v zmysle ustanovení 211/2000 Z.z v znení neskorších úprav.
(zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
zverejňuje

INFORMÁCIE v zmysle §5 ods. 1
zákona 211/2000 v znení neskorších úprav
Aktualizované v Banskej Bystrici 25.10.2013
1. Spôsob zriadenia Evanjelického gymnázia
Evanjelické gymnázium je v zriaďovacej kompetencii Biskupského úradu západného dištriktu
Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku a ako také je právnickou osobou, ktorej činnosť súvisí
s evanjelickým náboženstvom a Evanjelickou a.v. cirkvou na Slovensku. Hospodári aj
verejnými financiami v zmysle zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení č. 597/2003 Z.z. Evanjelické gymnázium je zriadené ako príspevková
organizácia s predmetom činnosti vzdelávanie a výchova. Od kalendárneho roku 2006 je jej
činnosť pretransformovaná na neziskovú organizáciu s predmetom činnosti vzdelávanie
a výchova.
2. Právomoci a kompetencie Evanjelického gymnázia Banská Bystrica
Právomoci a kompetencie Evanjelického gymnázia sú stanovené všeobecne platnou
legislatívou, cirkevnými zákonmi a nariadeniami Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku
a nariadeniami zriaďovateľa. Evanjelické gymnázium prostredníctvom svojho štatutára
rozhoduje vzhľadom k občanovi, fyzickým a právnickým osobám najmä o:


prijatí žiaka na štúdium



prijatí uchádzača o zamestnanie do zamestnania



po výhradnom súhlase majiteľov budov v ktorých sídli (Evanjelický a.v. cirkevný zbor
Banská Bystrica, Západný dištrikt ECAV na Slovensku), môže uzatvárať ekonomické
zmluvy, z ktorých vyplývajú vzťahy k budovám



poplatkoch za vzdelávanie a výchovu na Evanjelickom gymnáziu



o uzatváraní obchodných zmlúv o dodávkach energií, tovarov a služieb

 po súhlase majiteľov budov o uzatváraní dodávateľských zmlúv na stavebné
a rekonštrukčné
práce
na
budovách
a
infraštruktúre

3. Organizačná štruktúra Evanjelického gymnázia Banská Bystrica
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4. Získavanie informácií
Žiadosť o sprístupnenie informácie, návrh, podnet, sťažnosť a iné podanie možno podať:


osobne na sekretariáte školy v budove na Komenského ulici č. 5, Banská Bystrica
v pracovných dňoch v čase od 9:00 hodiny do 14:00 hodiny.



poštou na adrese: Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, Skuteckého 5, 974 01
Banská Bystrica



elektronickou poštou na adrese: evg@stonline.sk

5. Opravný prostriedok


Proti rozhodnutiu Evanjelického gymnázia je možné odvolať sa prostredníctvom
riaditeľa školy u zriaďovateľa školy Západného dištriktu evanjelickej a.v. cirkvi
na Slovensku (ďalej ZD ECAVS) do 15 dní od doručenia rozhodnutia.



Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia riaditeľa
v zmysle § 38 ods 6,7,8. zákona č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve
a školskej samospráve Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia sa podáva riaditeľovi
školy do 15 dní od jeho doručenia.

6. Postup pri vybavovaní žiadostí, žiadostí, návrhov a iných podaní
Evanjelické gymnázium je osoba zriadená cirkvou a preto nie je povinná dodržiavať lehoty
stanovené pre správne konanie. Pri vybavovaní všetkých podaní je snahou riaditeľa školy
rozhodnúť v čo najkratšom čase s prihliadnutím na okolnosti a časové nároky vybavenia
podania a ihneď doručiť rozhodnutie vo veci podávateľovi.
7. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, ktoré organizácia
používa v najväčšej miere vzťahu k občanovi, právnickým a fyzickým osobám
1. Zákony, nariadenia, vyhlášky a rezortné predpisy uvedené na stránke Ministerstva
školstva SR www.minedu.sk
2. Cirkevno-právne predpisy uvedené na stránke Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
www.ecav.sk
3. Dohoda 395/2004 Zb. medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní
4. Zákon č. 311/2002 Zb. zákonník práce
5. Zákon č. 377/2004 Zb. zákon na ochranu nefajčiarov
6. Zákon č. 211/2002 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám
7. Zákon č. 365/2004 Zb. antidiskriminačný zákon
8. Zákon č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi
9. Zákon č. 330/1996 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších úprav
10. Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach
11. Zákon č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších úprav
12. Pracovný poriadok pre zamestnancov

13. Prevádzkový poriadok organizácie
14. Školský poriadok
15. Sadzobník úhrad za vzdelávanie a výchovu
16. Požiarne a poplachové smernice organizácie
17. Traumatologický plán
18. Skartačný poriadok
19. Archivačný poriadok
20. Rokovací poriadok pedagogickej rady
10. Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií
Služba
vyhotovenie fotokópie 1 strana čiernobielo
vyhotovenie fotokópie 1 strana farebne
vytlačenie jednej strany na laserovej tlačiarni čiernobielo
vytlačenie jednej strany farebne (prevažne text)
vytlačenie jednej strany farebne (prevažne obraz)
uloženie dát na CD ROM
uloženie dát na DVD ROM

výška poplatku
0,30 eur
0,60 eur
0,30 Sk
0,60 Sk
1 eur
3 eur
3 eur

