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Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 
 

                            schvaľuje  

 

delegovanie zástupcov mesta Dunajská Streda                   

do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede 

s účinnosťou od 13.5.2015:  

1. A.Szabó László na dobu výkonu funkcie poslaneckého 

mandátu 

2. Timea Molnár do 31.12.2018 
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Delegovanie zástupcov mesta Dunajská Streda do Mestskej školskej rady v Dunajskej 

Strede 

 

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

a prostredníctvom školskej samosprávy tak, ako to ustanovuje zákon 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, obecnej školskej rady a 

územnej školskej rady sú 4 roky. 

Podrobnosti o ustanovení, zložení a organizačnom zabezpečení rád škôl sú definované                  

v osobitnom predpise, ktorým je vyhláška MŠ 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 v znení Vyhlášky MŠ SR č. 230/ 2009 Z. z. (ďalej 

len „vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.“). 

Pôsobnosť a činnosť orgánov školskej samosprávy 

Poslanie a funkciu školskej samosprávy definuje § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. „Rada 

školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne 

orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, 

orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej  

Kompetencie rady školy 

Rada školy  

- uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4, zákona č. 

596/2003 Z.z. 

- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 

riaditeľa,  

- predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie 

riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, podľa § 3 ods. 

7 písm. b) a písm. c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k 

návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 

ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.  

Riaditeľ predkladá rade školy na vyjadrenie: 

- návrhy na počty prijímaných žiakov, 

- návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov, 

- návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 

- návrh rozpočtu, 

- návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, 

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 

písm. d), 

- správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 



- koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva 

roky a každoročne jeho vyhodnotenie, 

- informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské 

obvody, alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou 

školy zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva môže byť zriadená 

obecná školská rada aj pri počte škôl a školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch 

školských obvodoch. 

Kompetencie obecnej školskej rady 

Obecná školská rada  sa vyjadruje :  

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

zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,  

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

- 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,  

- k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských 

zariadení zriadených na území obce,  

- 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,  

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

území obce.  

Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským 

zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená.  

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy je určené v § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. Obecná 

školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej školskej rady zodpovedá obec. Členmi 

obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z 

rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení 

zriadených na území obce a dvaja delegovaní zástupcovia obce. Funkčné obdobie orgánu 

školskej samosprávy je štvorročné.  

 

Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká   

- uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,  

- vzdaním sa členstva,  

- ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,  

- ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy 

alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského 

zariadenia,  

- ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského 

zariadenia,  

- ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,  

- odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,  



- odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,  

- obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,  

- smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.  

 

 

Predkladaný materiál obsahuje návrhy na delegovanie zástupcov mesta Dunajská Streda               

do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede.  

Funkčné obdobie súčasnej Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede končí dňom 12.5.2015.  

V materiáli predkladáme návrh na delegovanie zástupcov mesta do Mestskej školskej rady 

v Dunajskej Strede odo dňa 13.5.2015. 

Menovaní súhlasia s návrhom a majú záujem pracovať ako zástupcovia mesta Dunajská 

Streda v Mestskej školskej rade v Dunajskej Strede. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre školstvo a mládež MsZ v Dunajskej 

Strede a v Mestskej rade. 


