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Materská škola Kríková 20, Bratislava s elokovanými  triedami v objekte 
Materskej školy Bodvianska ul. č. 4 a Šíravská ul. č. 8. 

 

ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY  PRI  MATERSKEJ  ŠKOLE   

 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a vyhlášky č. 291/2004 Z. 
z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 
založení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.“) schvaľuje tento štatút rady materskej školy. 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 

Štatút rady materskej školy je základným normatívno-organizačným predpisom rady 
školy. Upravuje úlohy rady školy, rokovania rady školy, vzťah rady školy k orgánom miestnej 
štátnej správy a zriaďovateľovi, práva, povinnosti a zodpovednosť členov rady školy, pravidlá 
volieb a spôsob doplňovania jej členov. 
 

Čl. 2 
Pôsobnosť a poslanie rady školy 

 
1. Rada materskej školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 

vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických a ostatných 
zamestnancov materskej školy v oblasti výchovy a vzdelávania. 

2. Zároveň plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej 
školy, pri ktorej je zriadená, orgánov miestnej štátnej správy a orgánov v obci z pohľadu 
školskej problematiky. 

 
Čl. 3 

Činnosť rady školy 
 

Rada materskej školy: 
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 
b) podáva návrh zriaďovateľovi na vymenovanie riaditeľa na základe výberového 

konania, 
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa vždy s odôvodnením 
d) vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa, 
e) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ich vyhodnoteniu, 
f) vyjadruje sa k návrhu na vyradenie materskej školy zo siete, 
g) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja materskej školy, k školskému 

vzdelávaciemu programu, k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach, k správe o výsledkoch hospodárenia, k informácii o pedagogicko- 
organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu, 
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h) navrhuje kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej obecnej školskej 
rady. 

Čl. 4 
Činnosti rady školy súvisiace s výberovým riadením 

 
1. Po prevzatí obálok uchádzačov do výberového konania a zápisnice od zriaďovateľa si rada 

materskej školy dohodne postup výberového konania.  
2. Posudzovanie odbornosti uchádzačov a kompletnosť údajov a príloh je vecou 

zriaďovateľa. Všetky skutočnosti musia byť uvedené v zápisnici, ktorú zriaďovateľ 
odovzdá predsedovi rady školy. 

3. Následne určí rada materskej školy (resp. predseda rady školy) termín výberového 
konania, pozve uchádzačov najmenej 7 dní pred výberovým konaním zasadnutia rady 
materskej školy na schválenie kritérií výberového konania. 

4. Počas výberového konania sa rada materskej školy riadi schváleným postupom. 
5. Po výberovom konaní rada materskej školy doručí zriaďovateľovi zápisnicu z výberového 

konania a návrh na vymenovanie úspešného kandidáta. Rada materskej školy do 10 dní 
oznámi výsledky výberového konania uchádzačom. 

 
Čl. 5 

Zloženie rady školy 
 
1. Rada školy v materskej škole má 11 členov. Funkčné obdobie rady školy je štvorročné. 

Funkcia člena rady školy je čestná a jej výkon nezastupiteľný. Člen rady školy sa môže 
uchádzať o opakované zvolenie do novej rady školy. 

2. Členmi rady školy v materskej škole sú: 
štyria zvolení zástupcovia rodičov, 
dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 
jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov, 
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
 
 Čl. 6 

Spôsob voľby členov rady školy 
 

1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí 
navštevujúcich materskú školu. 

2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným 
hlasovaním pedagogických zamestnancov školy. 

3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným 
hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy. 

4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné obdobie. Členom rady školy môže byť iba 
fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. 

5. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva 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. 

 
 Čl. 7 

Zánik členstva v rade školy 
 

 Členstvo v rade materskej školy zaniká:  
a) uplynutím funkčného obdobia rady školy, 
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b) vzdaním sa členstva, 
c) ak sa člen rady školy stane riaditeľom alebo zástupcom riaditeľa, 
d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov 

prestane byť zamestnancom školy, a to aj v prípade, keď skončenie pracovnoprávneho 
vzťahu bolo rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné, 

e) ak dieťa zvoleného zástupcu prestane byť dieťaťom materskej školy, 
f) odvolaním delegovaného člena zriaďovateľom, 
g) obmedzením alebo pozbavením člena na právne úkony, 
h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 

 
Čl. 8 

Pravidlá rokovania rady školy 
 
1. Rada školy na svojom prvom zasadaní volí zo svojich členov predsedu rady školy 

a podpredsedu rady školy. 
2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných členov rady školy. 
3. Predsedu rady školy odvolá, ak  

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
b) o to sám požiada 

4. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak  
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto 

funkciu dlhšie ako šesť mesiacov 
b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/3003 Z. z. alebo štatútom rady školy. 

5. Rada školy je uznášania schopná (okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná 
nadpolovičná väčšina jej členov. 

6. Na platné uznesenie rady školy (okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet 
hlasov prítomných členov. 

7. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. 
8. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného 

obdobia rady školy. 
9. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné ak orgán školskej samosprávy 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak. 
10. Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa. 

Prizvaný zástupca má hlas poradný. 
11. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na 

odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy. 
12. V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania na 

vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia rady školy využívať hlasovanie 
prostredníctvom písomnej procedúry „per rollam“. Hlasovanie prostredníctvom písomnej 
procedúry - per rollam znamená vyjadrenie názoru členov rady školy mimo zasadnutia 
rady školy. Je to korešpondenčný spôsob hlasovania prostredníctvom e-mailu. 

13. Postup pri hlasovaní per rollam:  
a) prebieha mailovou korešpondenciou,  
b) hlasovanie je vždy písomne zaznamenané v zápisnici,  
c) iniciuje ho predseda rady školy. 

14.  Povinnosti predkladateľa návrhu:  
a) predkladať návrh s dostatočným predstihom, t. j. minimálne 3 kalendárne dni pred 

stanoveným termínom hlasovania,  
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b) pri hlasovaní je potrebné presne definovať možnosti hlasovania: (áno, nie, za, proti, 
schvaľuje, neschvaľuje, berie na vedomie, zdržuje sa),  

c) konečný termín hlasovania musí byť stanovený 3 kalendárne dni po predložení 
návrhu. Termín je možné na žiadosť členov rady školy predĺžiť, vo výnimočných 
prípadoch aj skrátiť,  

d) evidencia hlasovania je vedená písomne,  
e) pri návrhu hlasovania formou per rollam sa mailová správa označuje ako „dôležitá“ a 

vyžaduje sa potvrdenie o prečítaní správy, 
f) predkladateľ návrhu je povinný oznámiť výsledky hlasovania do 3 kalendárnych dní 

po skončení hlasovania.  
15. Povinnosti členov rady školy pri hlasovaní per rollam: 

a) rešpektovať rozhodnutia prijaté hlasovaním per rollam.  
b) hlasovať v stanovenom termíne, 
c) hlasovať v súlade s možnosťami hlasovania, 
d) identifikovane (meno, priezvisko) označiť svoju odpoveď, ktorá obsahuje hlasovanie o 

návrhu.  
16. Práva členov rady školy prihlasovaní per rollam:  

a) ešte pred realizáciou hlasovania reagovať, resp. nereagovať na predložený návrh, 
materiál,  

b) hlasovať podľa svojho najlepšieho svedomia v súlade s rokovacím poriadkom. 
17. Výsledky hlasovania per rollam:  

a) hlasovanie per rollam je platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov, 
b) predkladaný návrh je prijatý, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina členov 

rady školy.  
c) ak sa člen rady školy nevyjadrí v stanovenom termíne, považuje sa jeho hlas za 

nesúhlasný.  
d) všetky úkony vykonané v rámci hlasovania per rollam (predloženie návrhu, potvrdenie 

prijatia návrhu, uplatnenie námietky, hlasovanie) sa vykonávajú elektronickou formou.  
 

Čl. 9 
Práva a povinnosti člena rady školy 

 
1. Člen rady školy má právo: 

a) voliť a byť volený, 
b) navrhovať kandidáta na predsedu a kandidovať na predsedu rady školy, 
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy, 

a slobodne sa k nim vyjadrovať, 
d) hlasovať o všetkých uzneseniach rady školy, 
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné materiály a návrhy. 

2. Člen rady školy má povinnosť: 
a) zúčastňovať sa na zasadnutí rady školy, 
b) zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými predpismi, 
c) pravidelne informovať o činnosti rady školy zložky voliteľov, ktoré ho do rady školy 

volili alebo delegovali. 
3. Ak si člen rady školy neplní svoje povinnosti podľa štatútu, predseda rady školy môže 

navrhnúť jeho odvolanie. 
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Čl. 10 
Voľba predsedu 

Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí (tajným) hlasovaním nadpolovičnou väčšinou 
členov rady školy zvolí predsedu rady školy. 
 

Čl. 11 
Odvolanie predsedu rady školy 

 
Predsedu rady školy môže odvolať rada školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
členov, ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu. 
 

Čl. 12 
Práva a povinnosti predsedu rady školy 

 
1. Predseda rady školy je zástupcom rady školy, riadi činnosti rady školy a koná v jej mene. 

Zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy podľa plánu zasadnutí, ak o to požiada 
tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Rozhoduje o všetkých 
záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom rady školy vymedzené do 
pôsobnosti iným. 

2. Predseda rady školy je povinný v lehote do troch dní od skončenia ustanovujúceho 
zasadnutia rady školy zaslať zápisnicu zriaďovateľovi školy. 

3. Predseda rady školy predloží členom na najbližšom zasadnutí rady školy návrh štatútu rady 
školy a plán zasadnutí rady na schválenie. 

4. Predseda rady školy je povinný najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového 
konania predložiť zriaďovateľovi návrh na vymenovanie riaditeľa. 

5. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný 
kalendárny rok. 

6. Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu 
všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy. 

 
Čl. 13 

Vzťah rady školy k riaditeľovi, zriaďovateľovi a iným orgánom miestnej štátnej 
správy a samosprávy 

 
1. Rada školy prerokúva s obcou, ktorá je zriaďovateľom materskej škôl a riaditeľom 

materskej školy: 
a) koncepciu rozvoja školy, 
b) školský vzdelávací program, 
c) návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených zriaďovateľom, 
d) materiálno – technické podmienky na činnosť školy, 
e) personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov, 
f) požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a výchovno-vzdelávacích služieb 

poskytovaných v materskej škole, a spôsob úpravy nákladov zvýšených z tohto 
dôvodu, 

g) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v škole. 
2. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia (alebo ich časti) aj ďalšie 

osoby, najmä riaditeľa školy, zástupcov, zamestnancov, rodičov detí, ako aj ďalšie osoby, 
ktorých sa prerokúvaná problematika týka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať. 
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Čl. 14 
Práva a povinnosti riaditeľa školy 

   
1. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí alebo na vyžiadanie je povinný predložiť rade 

školy príslušné materiály v požadovanej podobe a množstve. 
2. Na žiadosť rady školy je riaditeľ povinný podať informáciu aj osobne. 

 
Čl. 15 

Pozastavenie členstva v rade školy 
 

1. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo 
jemu blízkej osoby do výberového konania. 

2. Členstvo v rade školy sa pozastavuje uchádzačovi až do vymenovania riaditeľa do funkcie. 
 

Čl. 16 
Doplňovanie členov rady školy 

 
1. Keď zanikne členstvo v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia, doplní sa do 10 dní 

nový člen voľbou, kooptovaním alebo delegovaním, vždy spôsobom uvedenom v zápisnici 
pri uskutočnených voľbách.  

2. Mandát doplneného člena sa končí v termíne funkčného obdobia rady školy ako celku. 
 

 
Čl. 17 

Finančné zabezpečenie rady školy 
 

1. Činnosť rady školy zabezpečuje riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom. 
2. Rada školy nemá vlastný majetok 

 
Čl. 18 

Účinnosť 
 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady školy pri Materskej škole 
Kríková 20 13.10.2020 a tohto dňa nadobúda účinnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Bratislave dňa 13.10.2020   podpis predsedu rady školy 


	Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí (tajným) hlasovaním nadpolovičnou väčšinou členov rady školy zvolí predsedu rady školy.

