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Vážení rodičia, 

 

v pondelok 15. apríla 2019 budú triedne rodičovské aktívy, na ktorých získate 

informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí za tretí štvrťrok školského roka. 

Zároveň uskutočníme doplňujúcu voľbu zástupcu rodičov do rady školy (ďalej len RŠ) na 

obdobie apríl 2019 až jún 2020, v súlade so Štatútom RŠ v článku VI. ods.1 e/ že dieťa 

zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy. 

Riaditeľka školy zabezpečí zvolenie volebnej komisie, ktorá celé voľby priamo riadi. 

Voľby môžu prebehnúť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Pri voľbe 

zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť iba jeden hlas, aj v prípade , že  majú v škole viac 

detí. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina voličov, voľby nemôžu pokračovať a musia sa 

zopakovať.  Pri opakovanej voľbe sa nadpolovičná väčšina voličov nevyžaduje. 

Voľby sa  uskutočňujú tajným hlasovaním. Volebný lístok dostane každý oprávnený 

volič. Na lístku budú poradové čísla s menami a priezviskami kandidátov podľa tried, za ktoré 

sú nominované. Sú to kandidáti, ktorí súhlasili s kandidatúrou.  

Na volebnom lístku je potrebné krížikom označiť poradové číslo kandidáta. Je 

potrebné označiť   n a j v i a c  jedného kandidáta.   Lístok,  na ktorom  bude  označených  

viac  kandidátov, bude neplatný. 

Kompetencie Rady školy: 

  Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a predkladá 

zriaďovateľovi návrh na vymenovanie kandidáta do funkcie riaditeľa školy. 

 Predkladá návrh na odvolanie, vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa školy. 

 Riaditeľ predkladá rade školy na vyjadrenie: 

+ návrhy počtu prijímaných žiakov a počtu tried 

+ návrh na zavedenie študijných odborov a ich zameranie 

+ návrh školského vzdelávacieho programu 

+ návrh rozpočtu 

+ správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  školy za predchádzajúci školský rok 

+ koncepčný zámer rozvoja školy 

+ informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  

  výchovno-vzdelávacieho procesu 

Vážení rodičia, ďakujem Vám za spoluprácu.  Teším sa na stretnutie s Vami. 

 S úctou 

 

    

 

Bratislava, 8. apríla 2019      

RNDr. Naděžda Točená 

                                                                                riaditeľka školy  


