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Výzva na voľby členov rady školy 

 
         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 zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.  
Rade školy pri Základnej škole, Mierová 46, Bratislava končí funkčné obdobie dňa  25. 09. 
2020. 

 
 

 Mestská časť Bratislava-Ružinov 
ako zriaďovateľ Základnej školy, Mierová 46, 821 05 Bratislava 

 
      v súlade s príslušnými ustanoveniami § 24 a § 25 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 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa 
určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje  

 
V Ý Z V U 

 
na voľby členov Rady školy  pri Základnej škole, Mierová 46,  

821 05 Bratislava 
 
           Voľby do Rady školy pri Základnej škole, Mierová 46, Bratislava je potrebné 
uskutočniť najneskôr do termínu ukončenia  funkčného obdobia súčasnej rady školy, t. j. 
 do 25. 09. 2020. Zabezpečí  ich riaditeľ ZŠ, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb 
pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. 
 
    Týmto žiadam riaditeľa Základnej školy, Mierová 46, Bratislava o zabezpečenie voľby 
členov rady školy v nasledujúcom zložení a počte: 
dvaja  pedagogickí zamestnanci ZŠ 
jeden nepedagogický zamestnanec ZŠ 
štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ZŠ 
 
          Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostaných 
zamestnancov školy a rodičov žiakov môže po jeho súhlase riaditeľovi školy do termínu 
konania volieb navrhnúť akýkoľvek z oprávnených voličov. 

       O delegovaní štyroch zástupcov zriaďovateľa rozhodne uznesením Miestne 
zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Ružinov na zasadnutí konanom. 
  

 
 V Bratislave dňa 19. 05. 2020 

 
                                                                                                                  Ing. Martin Chren v. r. 
                        starosta  


