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Vec
Voľby členov rád škôl - výzva
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Podľa § 24 ods. 16 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 je
funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Orgány školskej samosprávy boli
prevažne ustanovené v roku 2016.
Z dôvodu skončenia funkčného obdobia rád škôl je potrebné uskutočniť nové voľby
a ustanoviť ich na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia
orgánov školskej samosprávy - § 8 ods. 5 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. V zmysle § 1 ods. 2 uvedenej vyhlášky
voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických
zamestnancov, rodičov žiakov školy a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ
školy.
Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho
samosprávneho kraja Vás žiada o plnenie tejto úlohy.

rozvoja

Úradu

Trnavského

Podľa § 3 ods. 1 citovanej vyhlášky a v súlade s § 25 ods. 6 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 v stredných školách radu školy tvoria:
a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b) jeden zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov zvolený vo voľbách
nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
c) traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi
školy alebo školského zariadenia,
d) jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou,
e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných odborných školách
jeden zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy
pre trh práce, ak ho táto inštitúcia nominuje.
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Vyhotovenie zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia zabezpečí riaditeľ školy podľa § 5
ods. 4 a ods. 5 citovanej vyhlášky a v dvoch rovnopisoch predloží na Odbor školstva,
vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
S pozdravom

Mgr. Stanislav Pravda v. r.
riaditeľ odboru
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