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VEC
Spôsob ustanovenia orgánov školskej samosprávy – usmernenie č. 5/2017
Školský úrad v Stropkove v súlade s §24 a §25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky 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
vydáva toto

usmernenie
1. Rada školy sa zriaďuje pri školách a školských zariadeniach. V školskom roku
2017/2018 môžu nastať určité zmeny v zložení rád škôl (napr. PZ alebo NPZ už nie je
zamestnancom danej školy, člen rady školy za rodičov už nemá deti resp. žiakov
v danej škole a pod.). V tejto súvislosti je potrebné riaditeľom pripomenúť, že radu
školy je potrebné doplniť. Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri
roky – ( § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z.)
2. Ukončenie členstva v orgánoch školskej samosprávy
Podľa § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. môže členstvo v orgánoch školskej
samosprávy zaniknúť z nasledujúcich dôvodov:
- Uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy. V tomto prípade končí
členstvo všetkým členom v posledný deň, kedy končí obdobie štyroch rokov od ustanovenia
orgánu školskej samosprávy. Členstvo končí aj v prípade, ak zriaďovateľ nezabezpečil voľbu
novej rady školy. Po uplynutí funkčného obdobia orgán školskej samosprávy už nemôže
uplatňovať svoje kompetencie.
- Vzdaním sa členstva. Členstvo v orgánoch školskej samosprávy je dobrovoľné. Ak niektorý
z členov z rôznych dôvodov nemôže alebo už nemá záujem ďalej sa tejto činnosti venovať,
môže sa členstva vzdať. Tento úkon je potrebné vykonať preukázateľne, teda písomnou
formou, aby neskôr nedošlo k nedorozumeniam. Ak sa niektorý člen vzdá členstva, opäť sa
môže stať členom orgánu školskej samosprávy len podľa zákonom stanoveného postupu
(zvolením, prípadne delegovaním). Ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11
rozumie sa podľa § 25 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. Uvedený odsek ustanovuje okrem
iného, že členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy alebo jeho zástupca. Znamená to, že
ak sa niektorý člen rady školy stane riaditeľom alebo zástupcom riaditeľa v príslušnej škole,
jeho členstvo v príslušnej rade školy zaniká.
- Ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy
alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia.

Ak sa teda skončí pracovný pomer s príslušnou školou alebo školským zariadením, končí sa
aj členstvo v rade školy.
- Ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského
zariadenia. Dôvodom môže byť ukončenie školskej dochádzky, prípadne prestup na inú
školu.
- Odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6. Rozumie sa podľa ods. 5 a 6 § 25 zákona
č. 596/2003 Z. z. Do rád škôl sú volení zástupcovia pedagogických zamestnancov, ostatných
zamestnancov a zástupcovia rodičov detí alebo žiakov. Odvolať zvoleného člena môže len tá
skupina, ktorú člen v rade školy zastupoval (rodičia len svojho zástupcu, pedagógovia len
svojho zástupcu, ostatní zamestnanci len svojho zástupcu). Nie je prípustné, aby zriaďovateľ
odvolal napríklad zástupcu rodičov z členstva v rade školy.
- Odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa. Zriaďovateľ svojich zástupcov do rady
školy deleguje. Ak zriaďovateľ rozhodne, že chce urobiť zmenu svojho zástupcu v rade školy,
môže tak urobiť. Písomne odvolá svojho zástupcu k určitému dňu a súčasne od nasledujúceho
dňa deleguje nového člena. Zriaďovateľ, ktorým je obec postupuje pri odvolávaní a
delegovaní v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
- Obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony. Obmedziť alebo
pozbaviť spôsobilosti môže fyzickú osobu len súd.
- Smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
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