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Výzva na voľby členov rady školy „Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 43, 941 01 Bánov“
V zmysle § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 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 znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška“) a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
č. 217, zo dňa 4.2.2014 Obec Bánov ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou
školou, Kpt. Nálepku 43, Bánov (ďalej len „základná škola“) oznamuje, že Obec Bánov
vyzvala riaditeľku základnej školy, aby zabezpečila vykonanie voľby členov rady školy
z radov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov
a to v mesiacoch marec, apríl 2016.
V zmysle § 8 ods. (2) vyhlášky pri spojenej škole (ktorou je aj novovzniknutá
základná škola) sa ustanovuje len jedna rada školy, ktorej zloženie zohľadní druhy a typy
škôl, ktoré sú organizačnými zložkami spojenej školy. V zmysle § 25 ods. (7) 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 (ďalej v tomto bode len „zákon“) pri
základnej škole s materskou školou sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený
zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
materskej školy.
V zmysle § 2 vyhlášky v nadväznosti na predchádzajúce ustanovenia, radu základnej
školy budú tvoriť
a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách
pedagogickými zamestnancami školy alebo predškolského zariadenia, pričom
jeden z nich je pedagogický zamestnanec základnej školy a druhý materskej školy,
b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách
nepedagogickými zamestnancami školy alebo predškolského zariadenia,
c) štyria zástupcovia rodičov zvolení rodičmi školy alebo školského zariadenia,
pričom traja zástupcovia rodičov sú volení rodičmi žiakov základnej školy a jeden
zástupca rodičov je volený rodičmi detí materskej školy,
d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (Obce Bánov).
Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických
zamestnancov, rodičov žiakov školy a školského zariadenia v zmysle § 1 ods. (2) a ods. (5)
vyhlášky zabezpečí riaditeľka školy, ktorá zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických
zamestnancov, osobitne nepedagogických zamestnancov a v spolupráci so zástupcami rodičov
zvolá rodičov žiakov školy.
Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka
vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti
nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje (§ 1 ods. (6) vyhlášky).
Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek
z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný lístok je ten, na ktorom je
označený určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v rade
školy (§ 1 ods. (7) vyhlášky).
Pri voľbe zástupcu rodičov do rady školy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez
rozdielu počtu detí v škole alebo školskom zariadení (§ 8 ods. (4) vyhlášky).

Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané volebné lístky a zráta hlasy na
platných hlasovacích lístkoch (§ 1 ods. (8) s odkazom na § 6 ods. (5) vyhlášky).
Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia
pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo
školského zariadenia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri
rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním (§ 1 ods. (9) vyhlášky).
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy (§ 1 ods. (11)
vyhlášky).
Finančnú úhradu nákladov na ustanovenie a činnosť rady školy zabezpečuje riaditeľ
školy (§ 10 ods. (1) vyhlášky).

V Bánove, dňa 1.3.2016
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