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Vážení rodičia detí navštevujúcich materskú školu

Vyhlasujem opakované voľby do Rady školy pre voľbu zástupcu rodičov 
detí MŠ.

Dňa  13.9.2011 sa uskutočnili voľby do Rady školy v MŠ. Po vyhlásení výsledkov volieb sa víťazka 
Ing. Eva Šimeková vzdala členstva v Rade školy.
Rada školy je dôležitým orgánom, ktorý po zvolení má okrem iných  úlohu vybrať vhodného kandidáta 
na miesto riaditeľa školy. Je to jedna z veľmi dôležitých úloh, ktorú máme teraz pred sebou. Musíte v 
prvom rade prísť na voľby do rady školy a vybrať vhodných reprezentantov, ktorí budú zastupovať 
záujmy väčšiny - Vás rodičov pri voľbe nového riaditeľa a zároveň sa budú  podieľať na smerovaní 
našej školy.
Verím, že Vám záleží na ľuďoch, ktorí budú reprezentovať Vaše záujmy, preto Vás vyzývam, 
aby ste sa zúčastnili opakovaných volieb do Rady školy, ktoré sa uskutočnia:

20.9.2011 (utorok) od 15:30h do 17:00h v priestoroch materskej školy.

Prihlášky kandidátov do RŠ je možné podať do 20.9.2011 do 8:00h.

Dovoľte mi spomenúť hlavné činnosti rady školy podľa zákona 596/2003 (o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve v znení neskorších predpisov)
(5) Rada školy:
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,
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 alebo školského zariadenia, k návrhu na 
zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 
ods. 7. 

Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania. Návrh rady 
školy je pre zriaďovateľa záväzný. 

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Podrobnosti sú uvedené v priložených dokumentoch. 
1) Volebný poriadok
2) Vyhláška MŠ SR 291/2004 Z.z.        
    http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Vyhlasky/291_2004.pdf


