Štatút
Územnej školskej rady v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho
kraja
vydaný v súlade s ustanovením § 24 ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9
ods. 1, ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení.

Článok I
Úlohy Územnej školskej rady v územnej pôsobnosti TTSK
Územná školská rada v územnej pôsobnosti TTSK (ďalej len ÚŠR)
a) je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy
pedagógov , ostatných zamestnancov škôl, žiakov a ich rodičov v oblasti výchovy a
vzdelávania v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja
b) plní funkciu rady školy alebo rady školského zariadenia ku školám a školským
zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo krajský školský
úrad, ak táto na niektorej škole alebo školskom zariadení v ich pôsobnosti nie je
zriadená.
c) Územná školská rada sa vyjadruje :
a, k činnosti orgánov samosprávneho kraja na úseku školstva,
b, k činnosti krajského školského úradu,
c, ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti
samosprávneho kraja
d, k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam
zriadeným na území samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu a
materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených
samosprávnym krajom alebo krajským školským úradom
e, k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských
zariadení
f, k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovnovzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo školských zariadeniach a k
spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu
g, k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní
h, k správam o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v
školských zariadeniach

Článok II
Práva, povinnosti a zodpovednosť členov územnej školskej rady
(1) Každý člen územnej školskej rady má právo
a) byť volený za predsedu ÚŠR
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ÚŠR,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady a
slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uznesením ÚŠR,
e) navrhovať riešenia, ktoré sa dotýkajú ďalšieho rozvoja výchovy a vzdelávania
v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
f) predkladá na rokovanie ÚŠR vlastné námety prípadne materiály a to spravidla
v písomnej forme.
(2) Každý člen územnej školskej rady je povinný
a) zúčastňovať sa zasadaní ÚŠR
b) ospravedlniť sa, ak sa z vážnych dôvodov zasadania ÚŠR zúčastniť nemôže,
c) plniť uznesenia ÚŠR, ak sa dotýkajú jeho osoby.
(3) Každý člen územnej školskej rady je zodpovedný za ochranu osobných údajov, ak
ÚŠR plní úlohu rady školy alebo rady školského zariadenia, ak táto nie je v jeho územnej
pôsobnosti zriadená, a to v prípade výberového konania.
(4) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia školskej samosprávy,
b) vzdaním sa členstva.
c) v prípade, že sa člen územnej školskej rady stane predsedom samosprávneho kraja,
alebo vedúcim zamestnancom krajského školského úradu,
d) vtedy, ak zástupca riaditeľov prestane byť riaditeľom školy, za ktorú vo voľbách
do územnej školskej rady kandidoval,
e) vtedy, ak zástupca predsedov školských rád prestane byť
predsedom školskej rady
školy, za ktorú vo voľbách do územnej školskej rady kandidoval,
f) vtedy, ak ide o zvoleného zástupcu rodičov (zákonných zástupcov) žiakov školy
prestane byť žiakom školy,
g) odvolaním zvoleného člena územnej školskej rady podľa príslušných ustanovení
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení
h) odvolaním člena , ktorý je zástupca samosprávneho kraja, alebo krajského školského
úradu
i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony
j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Článok III
Pravidlá volieb, spôsob doplňovania členov a pravidlá rokovania
územnej školskej rady
1. Členov ÚŠR volia predsedovia rád škôl a školských zariadení v územnej
pôsobnosti samosprávneho kraja na zhromaždení, ktoré zvolá samosprávny kraj.
2. Členmi ÚŠR sa stávajú tí kandidáti, ktorí v tajných voľbách získali najväčší počet
hlasov prítomných voliteľov.
3. ÚŠR volí predsedu z členov ÚŠR tajným hlasovaním.
4. Predsedom ÚŠR sa stáva kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov ÚŠR.
5. Predseda ÚŠR zastupuje ÚŠR navonok, zvoláva a vedie zasadania ÚŠR. V prípade
jeho neprítomnosti plní tieto úlohy ním poverený člen ÚŠR.
6. Predsedu ÚŠR môže rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov odvolať,
ak si neplní svoje povinnosti.
7. Územná školská rada dopĺňa svojich členov, ak členstvo
niektorého jej člena
zaniklo jedným zo spôsobov uvedeným v článku II. odsek 4, podľa výsledkov
posledných volieb do územnej školskej rady.
8. ÚŠR rokuje podľa plánu zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
9. Plán zasadnutí ÚŠR na príslušný kalendárny rok schvaľuje ÚŠR na svojom
poslednom zasadnutí v roku na budúci kalendárny rok.
10. ÚŠR je schopná
uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov ÚŠR.
Jej uznesenia sú právoplatné, ak za tieto uznesenia hlasovala nadpolovičná väčšina
všetkých členov ÚŠR.
11. Uznesenia majú charakter odporúčaní pre samosprávny kraj a krajský školský úrad a
záväzného plnenia pre jej členov.

Článok IV
Finančné zabezpečenie rady
Náklady na činnosť ÚŠR sa uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja.

Článok V
Vzťah rady k Úradu Trnavského samosprávneho kraja a ku
Krajskému školskému úradu
1) Predseda ÚŠR informuje príslušný úrad samosprávneho kraja a krajský školský úrad o
pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
2) Úrad samosprávneho kraja a krajský školský úrad v súlade s plánom zasadaní predkladá
na jednotlivé jej zasadania príslušné materiály v písomnej forme a v požadovanom

množstve v predstihu 7 dní.
3) Zápisnica je po podpísaní predsedom územnej školskej rady, predkladaná na vedomie
predsedovi TTSK, vedúcemu odboru školstva Úradu TTSK, prednostovi krajského
školského úradu a zasielaná ostatným členom ÚŠR.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
Štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ÚŠR
nadobúda účinnosť a platnosť.

dňa 23.11.2007 a od tohto dňa

Trnava 23.11.2007
Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
predseda ÚŠR TTSK

