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Návrh na uznesenie: 

 

 

I. MsZ  prerokovalo  – návrh mestom delegovaného zástupcu (Mgr. 

Dagmara Mičeková) do rady školy na MŠ, Fándlyho 2, Senec –  návrh 

na delegovanie nového člena. 

 

II.    MsZ   súhlasí – s návrhom  na delegovanie nového člena (Mgr. 

Dagmara Mičeková)  do rady školy na MŠ, Fándlyho 2, Senec. 

  

         a/ s pripomienkami 

         b/ bez pripomienok 
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Návrh mestom delegovaného zástupcu do rady školy na MŠ, Fándlyho 2, 

Senec – návrh na delegovanie nového člena.  

 
 

Dôvodová správa 
 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje 

a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, orgánom, ktorý vyjadruje 

a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov 

a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu 

verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. 

 

Platná legislatíva pri ustanovovaní orgánov školskej samosprávy: 

1. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 25) 

2. vyhláška 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 

3. vyhláška MŠ č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. 

Rada školy: 

- uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,  

- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy 

- navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy, 

- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným 

v zákone č. 596/2003 Z.z., a to najmä: 

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov 

2. k návrhu a zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu 

v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných 

predmetov a predpokladaných počtoch žiakov v týchto predmetoch, 

3. k informáciám o pedagogicko-informačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

4. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, 

5. k návrhu rozpočtu, 

6. k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy, 

7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy. 

 

Členstvo v orgán och školskej samosprávy: 

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

2. Ak má rada škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet 

členov rady školy môže byť nižší ako 11.  

3. Rada školy s 5 členmi s 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 ods. 2 a 3 § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. určí 

zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy a školského zariadenia, 

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

           školského zariadenia, musí byť väčšinový. 

 



 

- Pri 5 člennej rade škole: 

• 1 zástupca za pedagogických zamestnancov, 1 zástupca za nepedagogických  

zamestnancov, 1 zástupca za rodičov a 2 zástupcovia za zriaďovateľa;  

- Pri 9 člennej rade školy: 

• 2 zástupcovia za pedagogických zamestnancov, 1 zástupca za nepedagogických  

Zamestnancov, 3 zástupcovia za rodičov a 3 zástupcovia za zriaďovateľa;  

- Pri 11 člennej rade školy: 

• 2 zástupcovia za pedagogických zamestnancov, 1 zástupca za nepedagogických  

Zamestnancov, 4 zástupca za rodičov a 4 zástupcovia za zriaďovateľa;  

 

 

    Funkčné obdobie mestskej rady školy sú štyri roky. 

 

 

Mgr. Miriam Krúpová, delegovaný zástupca za zriaďovateľa, sa v septembri 2021 vzdala 

funkcie v Rade školy MŠ Fándlyho 2, Senec. 

 

Mesto Senec n a v r h u j e  za nového člena do Rady školy MŠ Fándlyho 2, Senec za 

zriaďovateľa: Mgr. Dagmaru Mičekovú.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


