
ŠTATÚT 
Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Uníne. 

 
V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. a v znení neskorších predpisov, ktorou sa 
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení,  sa vydáva tento štatút rady školy. 
 

Čl.1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Rada školy (ďalej iba RŠ) je ustanovená podľa § 24 zákona č. 245/2008 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 
(2) RŠ sa ustanovuje pri Základnej škole s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v Uníne.  
 
(3) Sídlo RŠ je v priestoroch ZŠ s MŠ v Uníne. 
 

Čl. 2 
Pôsobnosť RŠ 

 
(1) Funkčné obdobie RŠ je štyri roky. 
 
(2) Platnosť RŠ končí podpisom zápisnice z ustanovujúcej schôdze novozvolenej RŠ. 
 
(3) RŠ je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 
školy v oblasti výchovy a vzdelávania.  
 
(4) RŠ plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 
 

Čl.3 
Činnosť RŠ 

 
(1) RŠ sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania 
ZŠ s MŠ v Uníne. 
 
(2) Rada školy: 
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa osobitného predpisu 
b) navrhuje na základe výsledku výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 
riaditeľa ZŠ s MŠ v Uníne 
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy, alebo sa k návrhu na odvolanie riaditeľa 
vyjadruje, robí tak vždy s odôvodnením 
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku 
skutočnostiam podľa osobitného zákona 
 
(3) Štatutárnym zástupcom RŠ je jej predseda. 
 
(4) Náklady na činnosť RŠ sa uhrádzajú z rozpočtu RŠ. 
 



(5) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy.  
a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza 
výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa 
školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov  
b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam 
kandidátov a návrh kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady 
školy 
 

Čl.4 
Zloženie RŠ a voľba členov RŠ 

 
(1) RŠ má 11 členov. Za ustanovenie RŠ zodpovedá zriaďovateľ. Za prípadné zmeny 
v zmysle zmeny príslušného zákona zodpovedá zriaďovateľ. 
 
(2) Členom RŠ nemôže byť riaditeľ školy ani zástupca riaditeľa školy. 
 
(3) Členmi RŠ sú: 
a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov ( 1 ZŠ, 1 MŠ) 
b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
c) štyria zvolení zástupcovia rodičov ( 3 ZŠ, 1 MŠ) 
d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 
 
(4) Členom RŠ môžu byť len fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné. Členstvo 
v RŠ je čestné. 
 
(5) Členstvo v RŠ zaniká: 
a) skončením platnosti RŠ v zmysle Čl. 2, bod 2. 
b) vzdaním sa členstva 
c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa  osobitného predpisu 
d) ak zástupca zamestnancov prestane byť zamestnancom školy 
e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy 
f) odvolaním zvoleného alebo delegovaného člena 
g) obmedzením člena na právne úkony 
h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho 
 
(6) Členstvo v RŠ sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena RŠ alebo jemu blízkej 
osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, až do skončenia výberového 
konania.  
 
(7) Ak zanikne členstvo v RŠ radovému členovi, rozhodne RŠ o jeho doplnení buď novou 
voľbou, alebo podľa počtu hlasov v posledných voľbách nadpolovičnou väčšinou hlasov 
všetkých členov RŠ. 
 
(8) Ak zanikne počas funkčného obdobia členstvo predsedu alebo podpredsedu RŠ, volí RŠ 
nového predsedu či podpredsedu podľa Čl. 5 bod 1. 
 

Čl.5 
Rokovací poriadok 

 
(1) RŠ na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu a podpredsedu RŠ nadpolovičnou väčšinou 
všetkých členov RŠ. 
 



(2) Predsedu a podpredsedu RŠ odvoláva tiež nadpolovičnou väčšinou členov RŠ. 
 
(3) RŠ je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  
členov RŠ. 
  
(4) Na platné uznesenie RŠ je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov RŠ. Na 
platné uznesenie RŠ vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je 
potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov RŠ. 
 
(5) Zasadnutie rady je verejné, ak RŠ dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov 
nerozhodne inak. 
 
(6) RŠ sa schádza najmenej 4-krát do roka na riadnom zasadnutí. Ak požiadajú najmenej traja 
členovia RŠ, tak do 15 dní zvolá predseda zasadnutie. V jeho neprítomnosti podpredseda RŠ.  
 
(7) Výročnú správu RŠ predkladá jej predseda najneskôr do 15.4. v kalendárnom roku. 
 
(8) Predseda RŠ informuje riaditeľa a zriaďovateľa školy o pláne zasadnutí RŠ písomne. 
Uznesenia RŠ dáva zriaďovateľovi písomnou formou. Verejnosť informuje na webovej 
stránke školy. 
 
(9) Zmeny v štatúte RŠ je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí RŠ, na odsúhlasenie 
ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov RŠ. 
 
(10) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu štátnej 
školskej inšpekcie a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas 
poradný. 
 

Čl.6 
Hospodárenie RŠ 

 
(1) RŠ zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy, ktoré sa vyčlenia na základe 
osobitného predpisu. 
 
(2) RŠ hospodári podľa schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RŠ jej 
predseda najneskôr do 31. 3. kalendárneho roka. 
 
(3) RŠ nemá vlastný majetok. 
 

Čl.7 
Práva a povinnosti predsedu, podpredsedu a člena RŠ 

 
(1) Predseda RŠ 
a) je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť RŠ a koná v jej mene 
b) zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia RŠ 
c) dohliada na plnenie uznesení a informuje RŠ 
 
(2) Podpredseda RŠ zastupuje predsedu ak tento nemôže konať. 
 
(3) Člen RŠ 
a) má právo voliť a byť volený 
b) má právo navrhovať kandidátov na predsedu a podpredsedu RŠ 



c) má právo byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RŠ 
a slobodne sa k nim vyjadrovať 
d) má právo predkladať RŠ vlastné podnety a materiál 
e) má právo hlasovať v RŠ 
f) je povinný zúčastňovať sa zasadnutí RŠ 
 

Čl.8 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tento štatút bol prerokovaný a schválený na riadnom zasadnutí RŠ dňa 19. februára 2013. 
 
(2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 19. februára 2013. 
 
 
 
 
V Uníne dňa 19. februára 2013    MUDr. Marián Landl 

predseda RŠ 


