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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

deleguje
zástupcov zriaďovateľa do rady školy
a) pri Materskej škole Barónka 17 na jej funkčné obdobie od 11.04.2018 v tomto zložení:
Mgr. Monika Luknárová
Ing. Miloslav Jošt
Ing. Róbert Pajdlhauser,
b) pri Materskej škole Pri Šajbách 22A na jej funkčné obdobie od 24.04.2018 v tomto
zložení:
Dagmar Gelingerová
Cyril Sekerka
Mgr. Angelika Bezděková.

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
odporúča
MZ MČ Bratislava-Rača delegovať zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole
Pri Šajbách 22A na jej funkčné obdobie od 24.04.2018 v tomto zložení:
Dagmar Gelingerová
Cyril Sekerka
Mgr. Angelika Bezděková
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3. Dôvodová správa
Štvorročné funkčné obdobie rady školy ako iniciatívneho a poradného samosprávneho
orgánu, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania končí rade školy
pri MŠ Barónka 17 k 10.04.2018 a rade školy pri MŠ Pri Šajbách 22A k 23.04.2018.
Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení sú upravené vo vyhláške Ministerstva školstva
Slovenskej republiky 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 Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 230/2009 Z.z. (ďalej len
„vyhláška“), ktorá nadväzuje na § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).
Voľby členov rád škôl pri MŠ Barónka 17 a pri MŠ Pri Šajbách 22A z pedagogických
zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov žiakov školy zabezpečí
riaditeľ školy najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy. Zároveň deleguje
svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ (§ 1 ods. 2 druhá veta vyhlášky).
Podľa § 25 ods. 1 až 4 školského zákona:
„(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady
školy môže byť nižší ako 11.
(3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach,
v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
(4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím
na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu,
že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí
byť väčšinový.“.
Vo funkčnom období rady školy pri MŠ Barónka 17, ktoré končí k 10.04.2018,
sú delegovaní títo zástupcovia zriaďovateľa:
1. Mgr. Monika Luknárová
2. Ing. Miloslav Jošt
3. Ing. Róbert Pajdlhauser.
Vo funkčnom období rady školy pri MŠ Pri Šajbách 22A, ktoré končí k 23.04.2018,
sú delegovaní nasledovní zástupcovia zriaďovateľa:
1. Ing. Milada Dobrotková, MPH,
2. Dagmar Gelingerová,
3. Cyril Sekerka,
4. Mgr. Angelika Bezděková.
Podľa § 25 ods. 12 písm. a) školského zákona členstvo v orgánoch školskej samosprávy
(teda aj v rade školy) zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy. Z tejto
právnej úpravy vyplýva, že zánik členstva v rade školy sa vzťahuje na všetkých členov rady
školy - zvolených ako aj delegovaných. Preto na základe tejto právnej úpravy je potrebné
na nové funkčné obdobie do rady školy pri MŠ Barónka 17 a rady školy pri MŠ Pri Šajbách 22A
delegovať zástupcov zriaďovateľa.

3

MŠ Barónka 17 má v súčasnosti 10 zamestnancov a MŠ Pri Šajbách 22A má aktuálne
17 zamestnancov.
V zmysle § 25 ods. 2 školského zákona deleguje zriaďovateľ do nového funkčného
obdobia rady školy pri MŠ Barónka 17 v súlade so súčasným stavom troch zástupcov. Celkový
počet členov rady školy pri MŠ Barónka 17 ostáva zachovaný, je to 7 členov.
Do rady školy pri MŠ Pri Šajbách 22A z pôvodných štyroch zástupcov zriaďovateľa
deleguje zriaďovateľ iba troch. Celkový počet členov rady školy pri MŠ Pri Šajbách 22A
sa redukciou počtu zástupcov zriaďovateľa, pedagogických, zamestnancov MŠ a zástupcov
rodičov v novom funkčnom období zníži z pôvodných 11 členov na 7 členov. Toto zníženie
sa zrealizuje na základe návrhu na určenie zloženia a počtu členov rád škôl pri materských
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača, ktorý bol predložený Miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača na schválenie ako predchádzajúci materiál.
Rady škôl pri MŠ Barónka 17 a pri MŠ Pri Šajbách 22A sa budú skladať
z 1 pedagogického zamestnanca, 1 nepedagogického zamestnanca, 2 zástupcov rodičov
a 3 delegovaných zástupcov zriaďovateľa.
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4. Materiál
Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ navrhuje delegovať do rady školy
a) pri MŠ Barónka 17 na jej funkčné obdobie od 11.04.2018 týchto zástupcov zriaďovateľa:
Mgr. Monika Luknárová
Ing. Miloslav Jošt
Ing. Róbert Pajdlhauser,

b) pri MŠ Pri Šajbách 22A na jej funkčné obdobie od 24.04.2018 týchto zástupcov
zriaďovateľa:
Dagmar Gelingerová
Cyril Sekerka
Mgr. Angelika Bezděková.
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