Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
Číslo: SK/CS 14945/2019/1/EPI

V Bratislave dňa 5.9.2019

Výzva na voľby členov rady školy
Mestská časť Bratislava-Ružinov
ako zriaďovateľ Materskej školy, Exnárova 6, 821 03 Bratislava
v súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 1ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti
a spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení vyhlasuje

VÝZVU
na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Exnárova 6, 821 03 Bratislava
Rada školy má 11 členov v zložení:
• dvaja zvolení zástupcovia pedagogických,
•

jeden zvolený zástupca nepedagogických,

•
•

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostaných zamestnancov školy
a rodičov žiakov môže po jeho súhlase navrhnúť akýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi
školy do termínu konania volieb.
Voľby do rady školy je potrebné uskutočniť najneskôr do termínu ukončenia funkčného
obdobia rady školy. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ materskej školy, ktorý určí
miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.
O delegovaní štyroch zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov rozhodne zriaďovateľ.

Ing. Martin Chren v.r.
starosta

Číslo: SK/CS 14945/2019/2/EPI

V Bratislave dňa 5.9.2019

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

Výzva na voľby členov rady školy
Mestská časť Bratislava-Ružinov
ako zriaďovateľ Materskej školy, Západná 2, 821 02 Bratislava
v súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 1ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti
a spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení vyhlasuje

VÝZVU
na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Západná 2, 821 02 Bratislava
Rada školy má 11 členov v zložení:
• dvaja zvolení zástupcovia pedagogických,
•

jeden zvolený zástupca nepedagogických,

•
•

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostaných zamestnancov školy
a rodičov žiakov môže po jeho súhlase navrhnúť akýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi
školy do termínu konania volieb.
Voľby do rady školy je potrebné uskutočniť najneskôr do termínu ukončenia funkčného
obdobia rady školy. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ materskej školy, ktorý určí
miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.
O delegovaní štyroch zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov rozhodne zriaďovateľ.

Ing. Martin Chren v.r.
starosta

Číslo: SK/CS 14945/2019/3/EPI

V Bratislave dňa 5.9.2019
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Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

Výzva na voľby členov rady školy
Mestská časť Bratislava-Ružinov
ako zriaďovateľ Materskej školy, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava
v súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 1ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti
a spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení vyhlasuje

VÝZVU
na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava
Rada školy má 11 členov v zložení:
• dvaja zvolení zástupcovia pedagogických,
•

jeden zvolený zástupca nepedagogických,

•
•

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostaných zamestnancov školy
a rodičov žiakov môže po jeho súhlase navrhnúť akýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi
školy do termínu konania volieb.
Voľby do rady školy je potrebné uskutočniť najneskôr do termínu ukončenia funkčného
obdobia rady školy. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ materskej školy, ktorý určí
miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.
O delegovaní štyroch zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov rozhodne zriaďovateľ.

Ing. Martin Chren v.r.
starosta

Číslo: SK/CS 14945/2019/4/EPI

V Bratislave dňa 5.9.2019
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Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
Výzva na voľby členov rady školy
Mestská časť Bratislava-Ružinov
ako zriaďovateľ Materskej školy, Šťastná 26, 821 05 Bratislava
v súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 1ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti
a spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení vyhlasuje

VÝZVU
na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Šťastná 26, 821 05 Bratislava
Rada školy má 11 členov v zložení:
• dvaja zvolení zástupcovia pedagogických,
•

jeden zvolený zástupca nepedagogických,

•
•

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostaných zamestnancov školy
a rodičov žiakov môže po jeho súhlase navrhnúť akýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi
školy do termínu konania volieb.
Voľby do rady školy je potrebné uskutočniť najneskôr do termínu ukončenia funkčného
obdobia rady školy. Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ materskej školy, ktorý určí
miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.
O delegovaní štyroch zástupcov mestskej časti Bratislava-Ružinov rozhodne zriaďovateľ.

Ing. Martin Chren v.r.
starosta

Číslo: SK/CS 14945/2019/5/EPI

V Bratislave dňa 5.9.2019

Výzva na voľby členov rady školy
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Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

Mestská časť Bratislava-Ružinov
ako zriaďovateľ Materskej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
v súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 1ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti
a spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečení vyhlasuje

VÝZVU
na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Mestská časť Bratislava-Ružinov určuje zloženie a počet členov Rady školy pri Materskej škole,
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava nasledovne:
•
•

počet členov - 5 (päť)
zloženie členov rady školy:
- jeden zástupca pedagogických zamestnancov školy
- jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy
- dvaja zástupcovia zákonných zástupcov detí (rodičov)
- jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa

Rada školy sa ustanoví v zmysle § 24 ods. 13 zákona najneskôr do 3 mesiacov odo dňa
zriadenia, t. j. do 21. 11. 2019.
Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostaných zamestnancov školy
a rodičov žiakov môže po jeho súhlase navrhnúť akýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi
školy do termínu konania volieb.
Voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ materskej školy, ktorý určí miesto, termín a čas
konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.
O delegovaní jedného zástupcu mestskej časti Bratislava-Ružinov rozhodne zriaďovateľ.

Ing. Martin Chren v.r.
starosta
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