
  

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2019/5 

5. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva  Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

5.  ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban  

 

 

Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede. 

Javaslat Dunaszerdahely Város Iskolatanácsának tagjaira. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta  

Beterjeszti:     

 

Preverila:   Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:    Mgr. Timea Molnár, vedúca OŠSVŠaK  

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:  Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

 

schvaľuje  

jóváhagyja  

 

delegovanie zástupcov mesta Dunajská Streda do Mestskej školskej rady 

v Dunajskej Strede:  

1. ............................  

2. ............................  

Dunaszerdahely Város Iskolatanácsába az alapító által delegált tagokat:  

1. ............................ személyében  

2. ............................ személyében   

 

 

 

Apríl 2019 

2019. április 

 

 



Dôvodová správa 

 

Riadenie škôl a školských zariadení je vykonávané prostredníctvom štátnej správy v školstve        

a prostredníctvom školskej samosprávy tak, ako to ustanovuje zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov             

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). 

Výkon školskej samosprávy uskutočňujú rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len 

„rada školy“) a obecná školská rada. Funkčné obdobie rady školy a obecnej školskej rady 

školskej rady sú 4 roky. 

Kompetencie obecnej školskej rady 

Obecná školská rada sa vyjadruje 

a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských 

zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,  

b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce, 

c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam 

zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým 

podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,  

d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských 

zariadení zriadených na území obce,  

e) k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb 

poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov 

zvýšených z tohto dôvodu,  

f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na 

území obce.  

 

Funkčné obdobie súčasnej Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede končí dňom 12.5.2019.  

 

 

 

 

 

 


