
Názov materiálu:  Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ   
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Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Skončenie funkčného obdobia  Rady školy pri Základnej škole Leopoldov 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

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. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Základnej škole, Nám. Sv. 

Ignáca 31, 920 01 Leopoldov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov končí funkčné 

obdobie dňa 20. apríla 2020. 

Rada školy má 11 členov v zložení: 

- dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ 

- jeden zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ 

- štyria zástupcovia rodičov žiakov MŠ 

- štyria zástupcovia zriaďovateľa. 

 

Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov rieši § 25 členstvo v orgánoch školskej samosprávy a to: 

(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. 

(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady 

školy môže byť nižší ako 11. 

(3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v 

ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10. 

(4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s 

prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom 

dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo 

školského zariadenia, musí byť väčšinový. 

(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja 

zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných 

zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 

alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 

(12) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, 

b) vzdaním sa členstva, 

c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11, 

d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy 

alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia, 

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského 



zariadenia, 

f) ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy, 

g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6, 

h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, 

krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na 

výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali, 

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony, 

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho 

 
  

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Leopoldove, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na ust. § 25 

ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhl. MŠ 

SR č. 291/2004 Z.z. schváliť delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Základnej 

škole v Leopoldove: 

Gabrielu Halásovú 

Ing. Kristínu Bajtalovú 

Mgr. Richarda Slováka 

Ing. Tomáša Kamenára 

 

 

Návrh uznesenia: 

MZ schvaľuje: 

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do rady školy pri Základnej škole v Leopoldove – 

Gabrielu Halásovú 

Ing. Kristínu Bajtalovú 

Mgr. Richarda Slováka 

Ing. Tomáša Kamenára 

 

 

 

 


