
                                        Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava 

 

 

                                    Interná smernica na voľbu členov do rady školy  

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004   z 15. Apríla 2004 , ktorou sa určujú podrobnosti 

o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom 

a finančnom zabezpečení. 

 

 

                                                                         Č l. 1  

                                                       Všeobecné ustanovenia  

1)  Rada školy alebo rada školského zariadenia sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom 

zasadnutí v základných, stredných, materských, jazykových v špeciálnych, v základných 

špeciálnych školách a v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu. 1), § 1 

 

2) Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, 

rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy alebo najneskôr 30 dní pred termínom určeným 

na ustanovenie rady školy alebo najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy 

v súlade so všeobecne platnými predpismi.  

 

3) Výzvu na voľby členov rady školy a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa vykoná a 

zverejní zriaďovateľ školy v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a § 1 ods. 2 

a 3  vyhlášky MŠ SR č 291/2004. 

 

 4) Za ustanovenie RŠ a určenie počtu jej členov zodpovedá zriaďovateľ v spolupráci 

s riaditeľom školy. RŠ môže mať 5 až 11 členov. AK Má Škola alebo školské zariadenie 

menej ako 25 zamestnancov, RŠ môže mať menej ako 11 členov. Rada školy pri Materskej 

škole, Bradáčova 773/30, Myjava sa skladá z 11 členov.  

Tvoria ju: 

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými 

zamestnancami školy, 

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými 

zamestnancami školy, 

c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi detí školy, 

d) štyria delegovaní zástupcovia Mesta Myjava. 

 

5) Mandátová komisia je menovaná riaditeľom školy, má troch členov a zriaďuje sa s cieľom 

zistenia účasti oprávnených voličov na škole. 

 

6) Volebná komisia je menovaná riaditeľom školy, má troch členov je zriadená s cieľom 

prípravy, organizácie, kontroly a vyhodnotenia volieb. 

 

7) Volebná komisia po vykonaní volieb v zastúpení predsedu volebnej komisie odovzdá 

zápisnicu z volieb spolu s prezenčnými listinami, s hlasovacími lístkami  členov rady školy  

v skupine voličov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov 

detí školy riaditeľovi školy a tým sa ukončí činnosť VK. 

 

 

 

 



 
                                                                          Č l. 2  

                                    Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov  

 

1)  Riaditeľ školy zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov.  

2) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z 

voličov. Odporúča sa zostaviť hlasovací lístok s menami všetkých pedagogických 

zamestnancov s výnimkou tých, ktorí s kandidatúrou nesúhlasia.  

3)  Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.  

4) Každý volič vyznačí na volebnom lístku určený počet pedagogických zamestnancov. 

Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet pedagogických 

zamestnancov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.  

5)  Členmi rady školy sa stávajú pedagogickí zamestnanci, ktorí získali najvyšší počet hlasov 

Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.  

6)  Ak zástupca pedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom 

rady školy sa stáva pedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.  

 

7) Riaditeľ školy oznámi zvoleným členom RŠ výsledok volieb a termín konania 

ustanovujúcej schôdze RŠ, tento termín dohodne so zriaďovateľom. 

 

 

                                                                         Č l. 3  

                                      Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov  

 

1)  Riaditeľ školy zvyčajným spôsobom zvolá nepedagogických zamestnancov.  

2) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z 

voličov. Odporúča sa zostaviť hlasovací lístok s menami všetkých nepedagogických 

zamestnancov s výnimkou tých, ktorí s kandidatúrou nesúhlasia.  

3)  Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.  

4)  Každý volič vyznačí na volebnom lístku jedného nepedagogického zamestnanca. Volebný 

lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.  

5) Členom rady školy sa stáva nepedagogický zamestnanec, ktorý získal najvyšší počet 

hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.  

6)  Ak zástupca nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom 

rady školy sa stáva nepedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet 

hlasov.  

 

8) Riaditeľ školy oznámi zvoleným členom RŠ výsledok volieb a  termín konania 

ustanovujúcej schôdze RŠ, tento termín dohodne so zriaďovateľom. 



 

                                                                         Čl. 4 

                                                       Voľby zástupcov  rodičov  

 

1)  Riaditeľ školy v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov školy.  

2) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ 

vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti 

nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.  

3) Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z 

voličov. Odporúča sa zostaviť hlasovací lístok s menami len tých rodičov, ktorí s 

kandidatúrou súhlasia.  

4)  Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.  

5) Každý volič vyznačí na volebnom lístku určený počet rodičov. Platný hlasovací lístok je 

ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet rodičov. Volebný lístok, ktorý je inak 

upravený, je neplatný.  

6)  Členmi rady školy sa stávajú rodičia, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti 

hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.  

7) Členstvo rodiča v rade školy zaniká, ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť 

žiakom školy. Členom rady školy sa stáva rodič, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet 

hlasov.  

 

8) Riaditeľ školy oznámi zvoleným členom RŠ výsledok volieb a termín konania 

ustanovujúcej schôdze RŠ, tento termín dohodne so zriaďovateľom. 

Čl. 5 

 

 

 

 

                                                                         Č l. 5  

                                                        Záverečné ustanovenia  

 

1)Táto smernica bola prerokovaná a schválená na zasadaní rady školy  dňa  26.06.2019 

2) Smernica nadobudla účinnosť dňa 01. 09.2019. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                              Ľubica Kozárová, riaditeľka                                                  

                                                                    Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava 


