ŠTATÚT
Rady školy ZŠ s MŠ Krajné

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. RŠ je ustanovená podľa § 24 a nasl. zákona č. 245/2008 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. RŠ sa ustanovuje pri Základnej škole s materskou školou Krajné
3. Sídlo RŠ je v priestoroch Základnej školy s materskou školou Krajné.
Čl. 2
Pôsobnosť RŠ
1. Funkčné obdobie RŠ je štyri roky.
2. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
3. RŠ plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

1.
2.

3.
4.

1
2
3

4
5

Čl. 3
Činnosť RŠ
RŠ sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania
ZŠ s MŠ Krajné.
Rada školy:
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa osobitného
predpisu,
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, k návrhu na zrušenie školy a ku
skutočnostiam podľa osobitného zákona.
Štatutárnym zástupcom RŠ je jej predseda RŠ.
Náklady na činnosť RŠ sa uhrádzajú z rozpočtu školy.
Čl. 4
Zloženie RŠ a voľba členov RŠ
Rada školy má 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Funkčné
obdobie člena RŠ je 4 roky.
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
Členmi rady školy sú:
a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov /1 ZŠ, 1 MŠ/
b) jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
c) štyria zvolení zástupcovia rodičov,
d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Členom RŠ môžu byť len fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné.
Členstvo v RŠ je čestné.
Členstvo v rade školy zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia rady školy ako orgánu školskej samosprávy,

b) vzdaním sa členstva,
c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa osobitného predpisu,
d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov
školy prestane byť zamestnancom školy,
e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
f) odvolaním zvoleného člena,
g) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, iných právnických osôb
a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie,
ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,
h) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
i) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
6. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo
jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa
pozastavuje až do skončenia výberového konania.
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Čl. 5
Rokovací poriadok RŠ
RŠ na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu RŠ a podpredsedov RŠ.
Predsedu a podpredsedu RŠ volia a odvolávajú členovia RŠ nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých členov RŠ.
Predseda a podpredsedu RŠ môže odvolať rada ak:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) požiada o uvoľnenie z funkcie,
c) koná v rozpore so štatútom RŠ,
d) nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu.
Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov.
Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov
rady. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia
riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady.
Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
členov nerozhodne inak.
RŠ sa schádza 4-krát do roka na riadnom zasadnutí, alebo ak o to požiadajú najmenej 6
členovia RŠ alebo riaditeľ školy, do 15 dní od doručenia takejto žiadosti. Zasadnutie RŠ
zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Výročnú správu RŠ predkladá jej predseda najneskôr do 15. apríla v kalendárnom roku.
Predseda RŠ informuje riaditeľa školy a zriaďovateľa o pláne zasadnutí RŠ a s
uzneseniami zo zasadnutí RŠ písomnou formou. Verejnosť informuje prostredníctvom
úradnej tabuli školy.

Čl. 6
Hospodárenie RŠ
1. RŠ zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy, ktoré sa vyčlenia na základe
osobitného predpisu.
2. RŠ hospodári podľa schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RŠ jej
predseda, najneskôr do 31.03. kalendárneho roka.
3. RŠ nemá vlastný majetok.

Čl. 7
Práva a povinnosti predsedu, podpredsedu a člena RŠ
1. Predseda RŠ:
- je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene,
- zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia RŠ,
- dohliada na plnenie uznesení a informuje RŠ.
2. Podpredseda RŠ:
- zastupuje predsedu v prípade, že nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle
tohto štatútu.
3. Člen RŠ:
- má právo voliť a byť volený,
- má právo navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu RŠ,
- má právo byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania
RŠ a slobodne sa k nim vyjadrovať,
- má právo predkladať na zasadnutie RŠ vlastné podnety a materiály,
- má právo hlasovať ku všetkým uzneseniam RŠ,
- je povinný zúčastňovať sa zasadnutí RŠ.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút RŠ pri ZŠ s MŠ Krajné bol prerokovaný a schválený na riadnom zasadnutí RŠ
dňa
2. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena RŠ po schválení
nadpolovičnou väčšinou členov RŠ.
3. Tento štatút RŠ nadobúda účinnosť dňom
V Krajnom dňa

predseda RŠ

