
Š T A T Ú T 
Rady školy pri Spojenej škole sv. Františka Assiského,  

Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky 
 

V súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento Štatút Rady školy pri 
Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky. 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Rada školy (ďalej len „RaŠ“) sa ustanovuje pri Spojenej škole sv. Františka Assiského, 

Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky (ďalej len „Škola“). 
2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.  
 

Čl. 2 
Pôsobnosť a poslanie RaŠ 

 
1. RaŠ je ustanovená podľa  Zákona 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.“) a v súlade s Vyhláškou č.291/2004 Z.z., ktorou sa 
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 
o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (ďalej len „Vyhláška č.291/2004 Z.z.“).  

2. RaŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 
spoločné dobro a záujmy zriaďovateľa, žiakov, rodičov žiakov, pedagogických 
zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. 

3. RaŠ plní funkciu verejnej kontroly a posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.  
 

Čl. 3 
Činnosť RaŠ 

 
1. RaŠ sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania 

školy.  
2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá RaŠ na jej jednotlivé zasadnutia 

príslušné materiály v požadovanej forme a množstve. V zmysle § 5 ods. 7 Zákona č. 
596/2003 Z.z. riaditeľ školy predkladá RaŠ na vyjadrenie: 
a) návrhy na počty prijímaných žiakov, 
b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie, 
c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 
d) návrh rozpočtu, 
e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, 
f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, 
g) správu o výsledkoch hospodárenia školy, 
h) koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne 

jeho vyhodnotenie, 
i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu.   
 



3. V súlade s § 24 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. RaŠ:  
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona 

č.596/2003 Z. z.,  
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 

riaditeľa, 
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie 

riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, 
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,  
e) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy alebo školského zariadenia. 
 

Čl. 4 
Zloženie RaŠ a spôsob voľby členov 

 
1. RaŠ má 11 členov. Zloženie RaŠ zohľadňuje druhy a typy škôl, ktoré sú organizačnými 

zložkami spojenej školy. 
2. Členmi RaŠ sú: 

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými 
zamestnancami školy alebo školského zariadenia (jeden zástupca ZŠ, jeden zástupca 
gymnázia), 
b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými 
zamestnancami školy alebo školského zariadenia, 
c) traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi školy (dvaja zástupcovia 
základnej školy a jeden zástupca gymnázia), 
d) jeden zástupca študentov gymnázia zvolený žiackou školskou radou, 
e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

3. Kandidáta na voleného člena RaŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. 
Voľby do RaŠ sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždení jednotlivých skupín.    
Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. 
V opačnom prípade riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pri ktorej sa podmienka účasti 
nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. V prípade jediného kandidáta sa voľby môžu 
uskutočniť verejným hlasovaním. Spôsob voľby členov rady školy je bližšie popísaný vo 
Vyhláške č. 291/2004 Z.z..  

4. Členovia RaŠ sú volení na štvorročné funkčné obdobie RaŠ. Členstvo v RaŠ je čestné. 
5. Členom RaŠ nemôže byť riaditeľ školy ani jeho zástupca. 
6. Členstvo v RaŠ zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia RaŠ, 
b) dobrovoľným vzdaním sa členstva, 
c) odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo 

dlhodobým neplnením povinností vyplývajúcich z členstva v RaŠ, 
d) úmrtím, 
e) ukončením vzťahu člena k škole (u zamestnancov ukončenie pracovnoprávneho 

vzťahu, u rodičov ukončenie vzťahu žiak – škola, u žiaka ukončenie vzťahu žiak -škola), 
f) odvolaním delegovaného člena za zriaďovateľa, 
g) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony, 
h) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa bodu 5. 

7. Člen RaŠ sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej RaŠ. 
8. Štatutárnym zástupcom RaŠ je jej predseda. 

 



9. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RaŠ je predseda povinný 
do 30 dní iniciovať voľbu náhradného člena. 

 
Čl. 5 

Rokovací poriadok RaŠ 
 

1. Novozvolená RaŠ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu a 
podpredsedu RaŠ. 

2. Predsedu a podpredsedu RaŠ volia a odvolávajú členovia RaŠ nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov RaŠ (6 hlasov); v prípade zániku členstva predsedu alebo 
podpredsedu RaŠ podľa bodu 6. článku 4 nie je potrebné o odvolaní predsedu alebo 
podpredsedu hlasovať. 

3. RŠ je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov (6 členov). 

4. Na platné uznesenie rady je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov RaŠ. 
Na platné uznesenie RaŠ vo veci menovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo 
funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov (6 hlasov). 
O uzneseniach RaŠ sa hlasuje na zasadnutiach. 

5. RaŠ sa schádza spravidla trikrát do roka na riadnom zasadnutí, alebo ak o to požiadajú 
najmenej dvaja členovia RaŠ alebo riaditeľ školy, do 15 dní od doručenia takejto žiadosti. 
Zasadnutie RaŠ zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. 

6. Výročnú správu RaŠ predkladá jej predseda najneskôr do 15. apríla nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

7. Predseda RaŠ informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch zasadnutí 
písomnou formou. 

 
Čl. 6 

Hospodárenie RaŠ 
 
1. Náklady na činnosť RaŠ sa uhrádzajú z rozpočtu školy. 
2. RaŠ nemá vlastný majetok. 
3. RaŠ hospodári podľa schváleného rozpočtu. 
4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RaŠ jej predseda, najneskôr do 30. novembra 

kalendárneho roka. 
 

Čl. 7 
Práva a povinnosti člena RaŠ 

 
1. Má právo: 

a) voliť a byť volený, 
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RaŠ, 
c) byť v dostatočnom predstihu informovaný o programe rokovania RaŠ,  
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam RaŠ, 
e) predkladať na jednanie RaŠ vlastné námety a materiály. 
 

2. Je povinný: 
a) zúčastňovať sa zasadnutí RaŠ. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach 

sa môže hodnotiť ako nezáujem o prácu v RaŠ a ako dlhodobé neplnenie povinností 
vyplývajúcich z členstva v RaŠ,   



b) zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami, 
alebo po prijatí takéhoto uznesenia radou. 

 
Čl. 8 

Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu  RaŠ 
 

1. Predseda RaŠ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene. 
2. Predseda RaŠ zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia RaŠ. 
3. Predseda RaŠ dohliada na plnenie uznesení RaŠ. 
4. V prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto 

štatútu, preberá tieto podpredseda. 
 

Čl. 9 
Ďalšie ustanovenia 

 
1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena RaŠ po schválení 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov RaŠ (6 hlasov). 
2. Štatút RaŠ je verejne prístupný na webovom sídle školy. 

 
 

Tento štatút Rady školy pri Spojenej škole sv. Františka Assiského bol prerokovaný 
a schválený na zasadnutí RaŠ, dňa .............................. a od tohto dňa nadobúda účinnosť. 
 
 
 
 
  V Malackách, dňa ..........................                                        ................................................          
                     podpis predsedu RaŠ 


	Š T A T Ú T

