
Rada školy pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Článok 1

Základné ustanovenie

(1) Rada š	koly ša zriaďuje pri Cirkevnej materškej š	kole Ma�rie Mazzarellovej 
v Bratišlave, ul. Lachova c	. 33 podľa  § 24 za�kona NR SR c	. 596/2003 Z. z. o š	ta� tnej
špra�ve v š	kolštve a š	kolškej šamošpra�ve v znení� neškorš	 í�ch zmien a doplnkov.

(2) Sí�dlo rady š	koly je zhodne�  šo ší�dlom š	koly, pri ktorej je zriadena� .

(3) Funkc	ne�  obdobie rady š	koly ako orga�nu š	kolškej šamošpra�vy je š	tyri roky.

Článok 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada š	koly je uštanovena�  podľa § 24 za�kona c	. 596/2003 Z. z. a vyhla� š	ky 
Miništerštva š	kolštva Slovenškej republiky c	. 291/2004 Z. z., ktorou ša urc	uju�  
podrobnošti o špo4 šobe uštanovenia orga�nov š	kolškej šamošpra�vy, o ich zloz	ení�, 
o ich organizac	nom a financ	nom zabezpec	ení�.

(2) Rada š	koly je iniciatí�vnym a poradny�m šamošpra�vnym orga�nom, ktory�  vyjadruje 
a prešadzuje verejne�  za�ujmy a za�ujmy z	 iakov, rodic	ov, pedagogicky�ch 
zameštnancov a oštatny�ch zameštnancov š	koly v oblašti vy�chovy a vzdela� vania. 
Plní� tiez	  funkciu verejnej kontroly, pošudzuje a vyjadruje ša k c	innošti š	koly a 
š	kolšky�ch zariadení�.

Článok 3

Činnosť rady školy

(1) Rada š	koly ša vyjadruje ku vš	etky�m za�vaz	ny�m škutoc	noštiam, ktore�  ša vzťahuju�  
k pra� ci š	koly a š	kolšky�ch zariadení�.

(2) Rada š	koly 

a) uškutoc	n	 uje vy�berove�  konanie na vymenovanie riaditeľa š	koly

b) navrhuje zriaďovateľovi š	koly na za�klade vy�berove�ho konania kandida� ta na 
vymenovanie do funkcie riaditeľa

c) predklada�  na� vrh na odvolanie riaditeľa alebo ša vyjadruje k na�vrhu na 
odvolanie riaditeľa; na�vrh na odvolanie riaditeľa predklada�  vz	dy 
š odo4 vodnení�m
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d) vyjadruje ša ku koncepc	ny�m za�merom rozvoja š	koly alebo š	kolške�ho 
zariadenia, k na�vrhu na zruš	enie š	koly a š	kolške�ho zariadenia a ku 
škutoc	noštiam uvedeny�m v § 3 odš. 8 pí�šm. b) a c), odš. 12 a § 5 odš. 7

(3) Rada š	koly vo vy�berovom konaní� na funkciu riaditeľa š	koly

a) pošu� di predloz	ene�  podklady jednotlivy�ch ucha�dzac	ov a urc	í� poradie 
navrhovany�ch kandida� tov tajny�m hlašovaní�m,

b) odovzda�  bezodkladne vy�šledky vy�berove�ho konania zriaďovateľovi š	koly,

c) predklada�  na� vrh na kandida� ta na riaditeľa š	koly na za�klade vy�berove�ho 
konania; ak zriaďovateľ navrhnute�ho kandida� ta neakceptuje, rada š	koly 
predloz	 í� na� vrh nove�ho kandida� ta po opakovanom vy�berovom konaní�.

(4) Rada š	koly šleduje dodrz	 iavanie Deklara� cie pra�v dieťaťa (vydanej organiza� ciou 
UNESCO) a Dohovoru o pra�vach dieťaťa v podmienkach š	koly.

Článok 4

Zloženie rady školy

(1) Rada š	koly ma�  7 c	lenov.

(2) C@ lenmi rady š	koly  šu� :  

2 zvolení� za� štupcovia rodic	ov

1 zvoleny�  za� štupca pedagogicky�ch zameštnancov š	koly

1 zvoleny�  za� štupca nepedagogicky�ch zameštnancov š	koly 

3 delegovaní� za� štupcovia zriaďovateľa š	koly 

Článok 5

Spôsob voľby členov rady školy

(1) C@ lenov rady š	koly volia špomedzi šeba pedagogickí� zameštnanci š	koly, 
nepedagogickí� zameštnanci š	koly a rodic	ia z	 iakov š	koly.

(2) Voľba voleny�ch c	lenov rady š	koly ša uškutoc	n	 uje tajny�m hlašovaní�m. Voľby do rady 
š	koly ša mo4 z	u uškutoc	niť, ak je prí�tomna�  nadpolovic	na�  vaC c	š	 ina opra�vneny�ch 
volic	ov. Ak ša nezí�de nadpolovic	na�  vaC c	š	 ina opra�vneny�ch volic	ov, riaditeľ š	koly 
vyhla� ši opakovanu�  voľbu, pric	om ša pri opakovany�ch voľba� ch podmienka u� c	ašti 
nadpolovic	nej vaC c	š	 iny nevyz	aduje.
Hlašovanie o za� štupcoch rodic	ov v RS@  je moz	ne�  uškutoc	niť aj pí�šomne. Termí�n 
pí�šomne�ho hlašovania bude zverejneny�  ašpon	  7 kalenda� rnych dní� vopred špolu šo 
zoznamom kandida� tov. Hlašovanie zabezpec	ia dovtedajš	 í� c	lenovia RS@ , pric	om 
o vy�šledkoch hlašovania vyhotovia za�pišnicu, ktoru�  podpí�š	e predšeda RS@  rešp. 
ašpon	  dvaja c	lenovia RS@ ; ta�  muší� byť zverejnena�  najneško4 r do 7 kalenda� rnych dní�.
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(3) C@ lenovia rady š	koly šu�  v riadnych voľba� ch volení� na š	tvorroc	ne�  funkc	ne�  obdobie. 
C@ lenom rady mo4 z	e byť iba fyzicka�  ošoba, ktora�  je špo4 šobila�  na pra�vne u� kony a je 
bezu� honna� .

(4) Funkcia c	lena rady š	koly je nezluc	iteľna�  š funkciou riaditeľa š	koly a za� štupcu 
riaditeľa š	koly.

(5) C@ lenštvo v rade š	koly zanika�

a) uplynutí�m funkc	ne�ho obdobia,

b) pí�šomny�m vzdaní�m ša c	lenštva,

c) ak za� štupca pedagogicky�ch zameštnancov alebo nepedagogicky�ch 
zameštnancov š	koly preštane byť zameštnancom,

d) ak dieťa zvolene�ho za� štupcu rodic	ov preštane byť z	 iakom š	koly,

e) odvolaní�m c	lena rady š	koly, ktore�ho deleguje zriaďovateľ,

f) obmedzení�m alebo pozbavení�m c	lena špo4 šobilošti na pra�vne u� kony,

g) šmrťou c	lena alebo jeho vyhla� šení�m za mr�tveho

(6) Dopln	 uju� ce voľby do rady š	koly

a) po za�niku c	lenštva volene�ho c	lena v rade š	koly pred uplynutí�m cele�ho 
funkc	ne�ho obdobia ša vykonaju�  dopln	 uju� ce voľby,

b) v dopln	 uju� cich voľba� ch volene�ho c	lena rady š	koly ša uškutoc	ní� voľba medzi 
pedagogicky�mi zameštnancami š	koly, nepedagogicky�mi zameštnancami š	koly
alebo medzi rodic	mi z	 iakov tak, aby zoštalo zachovane�  zloz	enie rady š	koly 
uvedene�  v c	la�nku 4 tohto š	tatu� tu,

c) funkc	ne�  obdobie volene�ho c	lena rady š	koly zvolene�ho v dopln	 uju� cich voľba� ch
namiešto c	lena rady š	koly, ktore�ho c	lenštvo zaniklo pred uplynutí�m 
š	tvorroc	ne�ho funkc	ne�ho obdobia je kratš	 ie o obdobie, po ktore�  bol c	lenom 
rady š	koly c	len rady š	koly zvoleny�  v riadnych voľba� ch a ktore�ho novozvoleny�  
c	len rady š	koly nahra�dza; funkc	ne�  obdobie volene�ho c	lena rady š	koly 
zvolene�ho v dopln	 uju� cich voľba� ch teda škonc	í� v c	aše, v ktorom by škonc	ilo 
funkc	ne�  obdobie c	lena rady š	koly zvolene�ho v riadnych voľba� ch, ak by 
c	lenštvo volene�ho c	lena nezaniklo predc	ašne pred uplynutí�m cele�ho 
funkc	ne�ho obdobia,

d) novy�  c	len rady š	koly muší� byť zvoleny�  najneško4 r do 2 mešiacov po škonc	ení� 
funkc	ne�ho obdobia alebo po za�niku c	lenštva c	lena rady š	koly, ktore�ho ma�  
nahradiť. 
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Článok 6

Pravidlá rokovania rady školy

(1) Na c	ele rady š	koly je predšeda, ktore�ho volí� rada š	koly zo švojich c	lenov 
nadpolovic	nou vaC c	š	 inou c	lenov rady š	koly.

(2) Podpredšeda rady š	koly zaštupuje predšedu poc	aš jeho neprí�tomnošti a na 
za�klade jeho poverenia. Podpredšedu volí� rada š	koly nadpolovic	nou vaC c	š	 inou 
hlašov vš	etky�ch c	lenov rady š	koly.

(3) Rada š	koly odvola�  predšedu rady š	koly, ak 

a) bol pra�voplatne odšu� deny�  za u� myšelny�  treštny�  c	in,

b) o to ša�m poz	 iada,

c) nie je šchopny�  podľa leka� rškeho pošudku zo zdravotny�ch do4 vodov vykona�vať
tu� to funkciu dlhš	 ie ako š	ešť mešiacov,

d) kona�  v rozpore š uštanoveniami za�kona c	. 596/2003 Z. z. alebo š	tatu� tom rady 
š	koly.

(4) Rada š	koly je uzna�š	ania šchopna� , ak je na jej zašadnutí� prí�tomna�  nadpolovic	na�  
vaC c	š	 ina jej c	lenov.

(5) Na platne�  uznešenie rady š	koly je potrebny�  nadpolovic	ny�  poc	et hlašov 
prí�tomny�ch c	lenov rady š	koly. Na platne�  uznešenie rady š	koly vo veci 
vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebny�  
nadpolovic	ny�  poc	et hlašov vš	etky�ch jej c	lenov. 

(6) Rada š	koly ša šcha�dza podľa potreby, najmenej vš	ak dvakra� t roc	ne. Zašadnutia 
rady š	koly šu�  verejne� , ak rada š	koly dvojtretinovou vaC c	š	 inou hlašov vš	etky�ch jej 
c	lenov nerozhodne inak. 

Článok 7

Práva a povinnosti členov rady školy

(1) C@ len rady š	koly ma�  pra�vo

a) voliť a byť voleny� ,

b) navrhovať kandida� tov na funkciu predšedu rady š	koly, 

c) byť informovany�  o vš	etky�ch škutoc	noštiach, ktore�  šu�  predmetom rokovania 
rady š	koly a šlobodne ša k nim vyjadrovať,

d) hlašovať ku vš	etky�m uznešeniam rady š	koly,

e) predkladať na rokovanie rady š	koly vlaštne�  na�mety, prí�padne materia� ly

(2) C@ len rady š	koly je povinny�  zu� c	aštn	 ovať ša na jej zašadnutiach. Neošpravedlnena�  
neu� c	ašť na troch po šebe našleduju� cich zašadnutiach ša hodnotí� ako neza�ujem o 
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vy�kon funkcie, neplnenie povinnoští� c	lena rady š	koly. Predšeda rady š	koly tu� to 
škutoc	nošť ozna�mi za� štupcom tej zloz	ky, ktoru�  uvedeny�  c	len v rade š	koly 
zaštupuje.

(3) Pri švojej c	innošti špolupracuje rada š	koly podľa potreby š poradny�mi orga�nmi 
riaditeľa š	koly (pedagogickou radou, predmetovy�mi komišiami). Ak rada š	koly 
rieš	 i mimoriadne za�vaz	ny�  proble�m, mo4 z	e ši vyz	 iadať štanoviško pracovní�kov 
š	koly a rodic	ov z	 iakov š	koly.

(4) Rada š	koly pri švojej c	innošti reš	pektuje vš	eobecne prijatu�  za� šadu apolitickošti a 
neštraní�ckošti pra� ce š	koly a dba�  o to, aby ota� zky politicke�ho charakteru 
nez	 iaducim špo4 šobom neovplyvn	 ovali pra� cu š	koly.

(5) Rada š	koly pri švojej c	innošti dba�  o zachovanie katolí�ckej identity š	koly.

(6) C@ lenovia rady š	koly šu�  povinní� zabezpec	iť ochranu ošobny�ch u� dajov v šu� lade š 
platny�mi vš	eobecne za�vaC zny�mi pra�vnymi predpišmi.

Článok 8

Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predšeda rady š	koly je š	tatuta� rnym orga�nom, ktory�  riadi c	innošť rady š	koly a 
kona�  v jej mene. Rozhoduje o vš	etky�ch za� lez	 itoštiach rady š	koly, ak nie šu�  
za�konom a š	tatu� tom vyhradene�  do po4 šobnošti iny�ch orga�nov.

(2) Za predšedu rady š	koly mo4 z	e byť zvolena�  fyzicka�  ošoba, ktora�  je c	lenom rady 
š	koly, je špo4 šobila�  na pra�vne u� kony a je bezu� honna� .

(3) Predšeda rady š	koly po na najbliz	š	om zašadaní� po uštanovuju� com zašadnutí� rady
š	koly predloz	 í� rade š	koly na�vrh š	tatu� tu rady š	koly na šchva� lenie. 

(4) Predšeda rady š	koly zvola� va, pripravuje a vedie zašadnutia rady š	koly. V jeho 
neprí�tomnošti vedie zašadnutie rady š	koly podpredšeda, alebo iny� , ní�m povereny�
c	len rady š	koly.

(5) Predšeda rady š	koly zvola� va radu š	koly najneško4 r do 15 dní�, ak o to poz	 iada 
tretina c	lenov rady š	koly, riaditeľ š	koly alebo zriaďovateľ š	koly. Ak tak neurobí�, 
radu š	koly zvola�  a jej zašadnutie vedie podpredšeda. Uznešenie rady š	koly alebo 
š	tatu� t  mo4 z	e obmedziť pra�vo predšedu rady š	koly konať v jej mene, toto 
obmedzenie vš	ak nie je u� c	inne�  voc	i tretí�m ošoba�m, ak tieto ošoby o tejto 
škutoc	nošti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(6) Predšeda rady š	koly vypracuje vy�roc	nu�  špra�vu v termí�ne urc	enom radou š	koly.

(7) Vy�roc	na�  špra�va obšahuje:

a) prehľad c	innoští� vykona�vany�ch v kalenda� rnom roku  radou š	koly,

b) zmeny a nove�  zloz	enie rady š	koly, ku ktory�m doš	lo v priebehu roka,

c) ďalš	 ie u� daje urc	ene�  radou š	koly.
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(8) Vy�roc	na�  špra�va je pre verejnošť prí�štupna�  v ší�dle rady š	koly.

Článok 9

Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy

(1) Predšeda rady š	koly informuje riaditeľa š	koly o pla�ne zašadnutí� na prí�šluš	ny�  
kalenda� rny rok.

(2) Riaditeľ š	koly v šu� lade š pla�nom zašadaní� predklada�  rade š	koly 
prí�šluš	ne�  materia� ly a to špravidla v pí�šomnej forme.

Článok 10

Hospodárenie rady školy

(1) Rada š	koly nema�  vlaštny�  majetok.

(2) Rada š	koly zabezpec	uje švoju adminištratí�vnu c	innošť z proštriedkov rozpoc	tu 
š	koly. 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

Tento š	tatu� t bol prerokovany�  a šchva� leny�  na zašadaní� rady š	koly dn	 a 06. šeptembra 
2018 a od tohto dn	 a nadobu� da u� c	innošť.

V Bratišlave, dn	 a 08. šeptembra 2020.

Mgr. Juraj Vide�ky

predšeda Rady š	koly
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