
RADA ŠKOLY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠMERALOVA 25, PREŠOV 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Rady školy pri ZŠ Šmeralova v Prešove, 

dňa 10. apríla 2019 (streda) o 16:00 hodine v zborovni školy. 

___________________________________________________________________ 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kritéria výberového konania na funkciu riaditeľa školy 

3. Diskusia 

4. Uznesenie 

5. Záver 

___________________________________________________________________  

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny 

RŠ je uznášaniaschopná.  

Priebeh zasadnutia:  

1. Otvorenie 

Mimoriadne zasadnutie otvorila predsedníčka RŠ Slávka Čorejová, ktorá 

uvítala prítomných členov Rady školy /ďalej RŠ/.  

2. Kritéria výberového konania na funkciu riaditeľa školy 

Hlasovacie lístky pripraví RŠ nasledovne: zoznam kandidátov v abecednom 

poradí, kandidát bude volený krúžkovaním.  

Členovia volebnej komisie sú povinní riadiť sa Zákonom o ochrane osobných 

údajov podľa GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov (písomne). 

P. Čorejová predstavila členom RŠ pracovnú verziu kritérií výberového 

konania. Členovia RŠ odsúhlasili kritériá s prihliadnutím na úpravy podľa 

návrhov členov RŠ. 

Členovia RŠ určili 10 minút na profesijnú prezentáciu uchádzača 

a prezentáciu koncepcie rozvoja školy. 

Kontrola dokladov prebehne na Mestskom úrade v Prešove, Odbor školstva, 

telesnej kultúry a cestovného ruchu v prítomnosti p. Čorejovej pri otváraní 

obálok. 



Úspešný kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov členov volebnej 

komisie, t.j. minimálne 7 hlasov z 13ich riadnych hlasov. RŠ má 11 riadnych 

členov, ale na výberové konanie je pozývaný tiež jeden zástupca Okresného 

úradu a jeden zástupca Štátnej školskej inšpekcie. 

RŠ sa uzniesla, že v prípade vyššieho počtu kandidátov (5 a viac), ak ani 

jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude voľba dvojkolová a 

2. kola sa zúčastnia dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov. 

Výberové konanie je verejné do okamihu hlasovania. Prípadní pozorovatelia 

nesmú do výberového konania žiadnym spôsobom zasahovať. 

Kandidáti počkajú na vyhlásenie výsledkov v prípade vyššieho počtu 

kandidátov pre postup do 2. kola. 

Každý kandidát dostane aj písomné vyrozumenie.  

3. Diskusia 

Diskusia prebiehala počas bodu 2. 

4. Uznesenie 

RŠ sa uzniesla na kritériách výberového konania na pozíciu riaditeľa školy. 

RŠ sa uzniesla, že v prípade vyššieho počtu kandidátov (5 a viac), ak ani 

jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude voľba dvojkolová a 

2. kola sa zúčastnia dvaja uchádzači s najvyšším počtom hlasov. 

5. Záver 

P. Čorejová poďakovala prítomným a uzavrela mimoriadne zasadnutie RŠ. 

 

V Prešove 10. 04. 2019 

       Zapísala: Mgr. Martina Bryndzová 


