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Obecné zastupiteľstvo obce Tomášov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 ods. 3 a § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej správe v znení a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
o ustanovení a zložení rady školy
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Obec Tomášov je v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe
v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
zriaďovateľom týchto škôl:
1.1 Materská škola, Mierová 1, 900 44 Tomášov
1.2 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Mierová 1, 900 44 Tomášov
1.3 Základná škola, Školská 7, 900 44 Tomášov
1.4 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 7, 900 44 Tomášov
(ďalej spolu aj "škola/školy").
2. Toto všeobecne záväzného nariadenie obce Tomášov (ďalej len "nariadenie") ustanovuje počet
členov, spôsob voľby a ustanovenie orgánov školskej samosprávy, ktorými sú nasledovné rady
školy pôsobiace pri školách, pre ktoré je zriaďovateľom obec Tomášov podľa bodu 1. čl. 1 tohto
nariadenia:
- rada školy pri Materskej škole;
- rada školy pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda;
- rada školy pri Základnej škole;
- rada školy pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola;
(ďalej spolu aj "rada školy/rady školy").

Článok 2
Počet členov a zloženie rady školy pri Materskej škole
1. Rada školy pri Materskej škole, Mierová 1, Tomášov má v súlade s § 25 zákona s prihliadnutím
na celkový počet zamestnancov Materskej školy 7 členov v nasledovnom zložení:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov;
- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov;
- dvaja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami Materskej školy;
- dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Článok 3
Počet členov a zloženie rady školy pri Materskej škole
s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda
1. Rada školy pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Mierová 1,
Tomášov má v súlade s § 25 zákona s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy
5 členov v nasledovnom zložení:
- jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov;
- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov;
- jeden zvolený zástupca rodičov, ktorí nie je zamestnancom Materskej školy vyučovacím
jazykom maďarským - Óvoda;
- jeden delegovaný zástupca Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola;
- jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa.
Článok 4
Počet členov a zloženie rady školy pri Základnej škole
1. Rada školy pri Základnej škole, Školská 7, Tomášov má v súlade s § 25 zákona 11 členov v
nasledovnom zložení:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov;
- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov;
- štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami Základnej školy;
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Článok 5
Počet členov a zloženie rady školy pri Základnej škole
s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
1. Rada školy pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 7,
Tomášov má v súlade s § 25 zákona 11 členov v nasledovnom zložení:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov;
- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov;
- štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola;
- štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Článok 6
Ustanovenie a spôsob volieb rady školy
1. Rada školy pri školách podľa bodu 2. čl. 1 tohto nariadenia sa ustanovuje na svojom
ustanovujúcom zasadnutí v súlade s § 2 a § 24 zákona a s v súlade s ustanoveniami
vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z..
2. Nová rada školy musí byť ustanovená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia
existujúcej rady školy.
3. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, ostatných/nepedagogických
zamestnancov a rodičov žiakov školy pripraví a zabezpečí riaditeľ školy najneskôr v
termíne 30 dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
4. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica. Zápisnicu z ustanovujúceho
zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch
dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. Rada školy je zriadená dňom
podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom.

5. Zriaďovateľ deleguje svojich zástupcov do rady školy na základe písomnej žiadosti riaditeľa
školy najneskôr v termíne 60 dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
Delegovaných zástupcov zriaďovateľa zvolí obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov.
6. Výzvu na voľby členov rady školy vykoná a zverejní zriaďovateľ na základe písomnej
žiadosti riaditeľa školy.
7. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje na plenárnom zasadnutí tajným
hlasovaním
rodičov
žiakov navštevujúcich
školu. Plenárne zasadnutie
je
uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina rodičov. Ak sa nezišla
nadpolovičná väčšina rodičov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri
opakovaných voľbách sa nevyžaduje podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny rodičov.
Zvolení sú tí zástupcovia rodičov, ktorí získali najvyšší počet hlasov prítomných rodičov.
8. Voľba zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov do rady školy sa
uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
9. Podrobnosti o voľbe členov rady školy, pravidlách rokovania rady školy, právach a
povinnostiach členov rady školy, povinnostiach predsedu rady školy a ďalšie podrobnosti
orgánu školskej samosprávy určí štatút rady školy, ktorý predloží predseda rady školy
zriaďovateľovi do 30 dní po jeho schválení alebo po schválení jeho zmien a doplnení.

Článok 7
Doplňovanie členov rady školy
1. Ak v priebehu funkčného obdobia rady školy nastane situácia, že je potrebné doplniť člena
do rady školy, doplňovanie členov rady školy sa realizuje:
1.1 v prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia
- predseda rady školy oznámi túto skutočnosť zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v
rade školy zastupuje a požiada o doplnenie nového člena podľa počtu hlasov získaných vo
voľbe; ak nie je možné splniť uvedenú podmienku pre doplnenie člena pri volených
zástupcoch, zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy
doplňujúce voľby pre danú zložku. V prípade zániku členstva delegovanému zástupcovi
zriaďovateľa, zriaďovateľ je zodpovedný za delegovanie nového člena podľa bodu 5 čl. 6
tohto nariadenia.
1.2 v prípade zániku členstva predsedovi rady školy pred uplynutím funkčného
obdobia
- nového predsedu rady školy zvolia jej členovia obdobným spôsobom ako pri voľbe
predsedu rady školy na ustanovujúcom zasadnutí rady školy.
1.3 v prípade pozastavenie členstva
- rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy v pôvodnom
zložení bez člena, ktorému je členstvo pozastavené.
2. Nový člen musí byť doplnený do rady školy najneskôr do 30 dní po zániku členstva
členovi rady školy, ktorého má nahradiť. Mandát tohto doplneného člena končí v termíne
funkčného obdobia rady školy ako celku.

Článok 8
Záverečné ustanovenie
1. Činnosť a postupy Rady školy pri Materskej škole, Rady školy pri Materskej škole s
vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Rady školy pri Základnej škole a Rady školy pri
Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola musia byť v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením Obce Tomášov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášov č. 4 /2019 o ustanovení a zložení rady
školy bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Tomášove uznesením č. 47/2019 zo dňa
3.6.2019 a nadobúda účinnosť dňa 19.06.2019.

V Tomášove, dňa 04.06.2019

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce

