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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

 

Berie na vedomie : 

informáciu o zániku členstva zástupcu zriaďovateľa delegovaného poslanca Mestského 

zastupiteľstva mesta Ţiar nad Hronom do samosprávneho orgánu škôl a školských 

zariadení: 

 

          

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Jozefa Tomčániho 

 

Odvoláva: 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. 

zástupcu zriaďovateľa delegovaného poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Ţiar nad 

Hronom do samosprávneho orgánu škôl a školských zariadení: 

 

          

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Jozefa Tomčániho 

          

 

Deleguje: 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. 

zástupcu zriaďovateľa do samosprávneho orgánu  škôl a školských zariadení  – 

poslanca  Mestského zastupiteľstva mesta Ţiar nad Hronom  

 

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Miloša  Slávika 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Mesto Ţiar nad Hronom je v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení povinné 

delegovať svojich zástupcov do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení vo svojej 

územnej pôsobnosti. Vzhľadom na to, ţe  poslancovi Mestského zastupiteľstva (ďalej len 

MsZ) mesta Ţiar nad Hronom Jozefovi Tomčánimu zanikol mandát poslanca podľa ust. § 25 

ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uplynutím 1 roka od jeho 

poslednej účasti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom uznesením MsZ 

č. 97/2017,   zaniklo aj jeho  členstvo v Rade školy  pri ŢŠ Jilemnického ul. č. 2 ZH. Na 

základe uvedeného  predkladáme návrh delegovať nového zástupcu zriaďovateľa  poslanca 

MsZ Ţiari nad Hronom do samosprávneho orgánu RŠ pri ZŠ Jilemnického ul č. 2 ZH   Miloša 

Slávika.  

Materiál bol vopred odkonzultovaný s poslancami mestského zastupiteľstva a prerokovaný 

na Komisii školstva a kultúry. 

 

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 aţ 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá 

zriaďovateľ.  

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

rady školy môţe byt niţší ako 11.  

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

ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.  

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

na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodrţiava zásadu, 

ţe 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. Členom rady 

školy nemôţe byť riaditeľ školy a jeho zástupca. 

(6) 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) skončením pracovnoprávneho vzťahu so školou alebo školským zariadením, ak ide o 

zástupcu pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia; to platí, aj ak skončenie pracovnoprávneho vzťahu bolo rozhodnutím 

súdu vyhlásené za neplatné,  

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

zariadenia, 

f) ak zvolený zástupca ţiakov strednej školy prestane byť ţiakom školy, 

g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6, 

h) odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa, 

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony, 



j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 

 

 

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY  

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

zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť orgánov školskej samosprávy definuje § 24  

a § 25. 

- § 24 ods. (1) Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a 

poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy ţiakov, 

rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a 

vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, 

školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov 

z pohľadu školskej problematiky. 

(5) Rada školy  

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,  

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,  

c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; 

návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vţdy s odôvodnením,  

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu 

na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. 

b) aţ d) a § 5 ods. 7. 

 

- § 5 ods. (7) Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie  

a) návrhy na počty prijímaných ţiakov a návrhy na počty tried,  

b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,  

c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,  

d) návrh rozpočtu,  

e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,  

f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 

písm. d),  

g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,  

h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na 

dva roky a kaţdoročne jeho vyhodnotenie, 

i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu.



 


