
RADA ŠKOLY 
 

Rada školy, obecná školská rada a územná školská 

rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, 

ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a 

záujmy žiakov, 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. 
 

(Zákon NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov) 

 



VOĽBY 
členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy 

ustanovuje v zmysle Zákon NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa 

realizujú na základe výzvy primátora mesta Trnava 

v súlade s Príkazom primátora mesta č. 23/2009 ku kreovaniu 

rád škôl a rád školských zariadení pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, riadia 

sa Vyhláškou MŠ SR 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 a Volebným 

poriadkom pre voľby Rady školy pri Základnej škole 

s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava.  
 

 



 

ZLOŢENIE RADY ŠKOLY 
 

V základnej škole s materskou školou sa ustanovuje 

rada školy s počtom 11 členov v nasledovnom zložení: 
a/ volení pedagogickí zamestnanci - 2 

 jeden   zvolený  zástupca pedagogických zamestnancov 

materskej školy, 

   jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 

základnej školy, 

b/ volený nepedagogický (ostatný) zamestnanec - 1 

 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov  školy, 

c/  volení rodičia detí a ţiakov - 4 

  jeden zvolený zástupca rodičov detí materskej školy, 

     traja zvolení zástupcovia rodičov žiakov základnej 

školy, 

    d/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – 4. 



ČLENSTVO   V   RADE ŠKOLY 
vzniká:  zvolením 

zaniká:   
a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,  

b) vzdaním sa členstva,  

c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva,  

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,  

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. 
 



OPRÁVNENÝ VOLIČ 
 

je jeden z rodičov dieťaťa materskej školy 

alebo ţiaka základnej školy, ktorí sú vedení 

v Registri detí a žiakov ZŠ s MŠ ku dňu konania 

volieb. 

Pri voľbe zástupcu rodičov do rady školy môţu 

rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu 

počtu ich detí v základnej resp. materskej škole.  
 

Počet detí a žiakov ZŠ s MŠ: 630 

Počet oprávnených voličov: 502 
(uvedený stav je platný k dátumu 02.marca 2017) 
 

 

 

 



KANDIDÁTA 
na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase 

navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.  

 

VOĽBY 
sú všeobecné, rovné a tajné. 

 

SPÔSOB VOĽBY 
Volebné lístky sa upravujú KRÚŢKOVANÍM 

vybraného kandidáta. 
 

 

 

 

 



PLATNÝ   HLASOVACÍ   LÍSTOK 
 

je taký, na ktorom je označený zakrúţkovaním 

určený alebo niţší počet kandidátov – pri voľbe 

rodičov sú to najviac 3 kandidáti z rodičov ţiakov 

základnej školy a najviac 1 rodič detí materskej 

školy. 

Poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, 

pokreslený, a pod.), ktorý spĺňa ostatné podmienky, 

je platný. 

Dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale ak 

hlasovací lístok spĺňa ostatné podmienky, je platný. 



NEPLATNÝ   HLASOVACÍ   

LÍSTOK 
 

je taký, na ktorom je kandidát označený iným 

spôsobom ako zakrúţkovaním, alebo je 

zakrúţkovaním označený vyšší ako stanovený 

počet kandidátov - pri voľbe rodičov sú to viac ako 

3 kandidáti z rodičov ţiakov základnej školy 

a viac ako 1 rodič detí materskej školy. 
 

 

 


