
Rada školy pri spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava prijíma toto uznesenie: 

 

Štatút rady Spojenej školy Tilgnerova 14 sa mení nasledovne. 

1. Čl. 4 štatútu v novom znení znie nasledovne: 

 
(1) Rada školy má 11 členov. Pri Spojenej škole, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava je rada školy zložená 

v súlade s §25 ods. 6 písm. a) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v spojitosti 
s ustanovením § 8 ods. 2 vyhlášky..  

 
(2 ) Členmi rady školy(podľa §8 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sú: 

a) Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy 
b) Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy 
c) Traja zvolení zástupcovia rodičov 
d) jeden zvolený zástupca žiakov  
e) Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

 

 
 

2. Čl. 4 štatútu v novom znení znie nasledovne: 

 

(1)Voľby zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich 
školu. 
 
(2)Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním 
pedagogických  zamestnancov školy. 
 
(3)Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním 
nepedagogických zamestnancov školy. 
 
(4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy vykoná žiacka školská rada, ak nie je ustanovená, voľbu vykonajú 
žiaci strednej školy v priamych voľbách.  
 
(5)Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy za pedagogických 
zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, za rodičov a za zriaďovateľa môže byť iba fyzická osoba, 
ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. 
 
(6)Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z..   
       
(7) Členstvo v rade školy zaniká: 

 a)uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, 
 b)vzdaním sa členstva, 
 c)odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin,    alebo 

ak si neplnil povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy, 
d)ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je 

nezlučiteľné s funkciou člena rady školy, 
e)ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov školy prestane byť 

zamestnancom školy, 
f)ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, 
g)odvolaním zvoleného člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili, 
h)odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského 

školského úradu, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,  
i)obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,  



j)smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho 
k) ak žiak strednej školy, ktorý je zvolený ako zástupca žiakov prestane byť žiakom školy 
 

(8) Doplnenie členov rady školy: 
 a) V prípade zániku alebo pozastavenia členstva sa do rady školy kooptuje „náhradník“, ktorý sa pri 

voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.  

 

3. V článku 8 sa vypúšťa odsek 2 a prečíslujú sa nasledujúce odseky.  

 
 
 

V Bratislave, dňa 1.6.2019  
  
 
 

Mgr. Katarína Medveďová v.r. 
 
                          predsedníčka rady školy 

 


