
RADA ŠKOLY 

  
Legislatíva:  
 
1) Vyhláška MŠ SR 291/2004 v znení Vyhlášky 230/2009 Z .z., ktorou sa určujú 
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom a finančnom zabezpečení: http://www.minedu.sk/data/att/679.pdf 
  
2) § 24 Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školst ve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, posledná zmena  38/2011 Z.z.: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596 
 
Výber z legislatívy: 
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.  
Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa odseku 7 písm. b) (neabsolvuje v určenom termíne 
vzdelávanie) a c) (na návrh ministra) vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. 

Dňa 24.5. 2016 sa uskuto čnili vo ľby do novej rady školy.  

Súčasná Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Šarišské Michaľany,  
bola ustanovená v zmysle § 24  zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vo voľbách v máji 2012 s funkčným obdobím 4 roky, zmenená nástupom 
náhradníkov po odchode žiakov zo školy a voľbách do obecnej samosprávy. 
Rada školy je iniciatívny a samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy 
a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti 
školy.  

Rada školy sa skladá z 11 členov: zriaďovate ľ- obec 4, pedagogickí zamestnanci 2 ( 1 za ZŠ 
a 1 za MŠ, nepedagogický zamestnanec 1, rodičia  4 (3 za ZŠ a 1 za MŠ). 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany bola ustanovená v zmysle § 25 zákona    
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004.                                                                                                                          

  Rada školy sa riadi Štatútom Rady školy a plánom činnosti rozpracovanom na 4 
zasadnutia v kalendárnom roku.  V prípade potreby sa zasadnutie uskutoční podľa Štatútu 
RŠ aj mimo  schváleného plánu. Správu o činnosti RŠ za kalendárny rok predkladá  
predseda RŠ zriaďovateľovi školy najneskôr do 31.marca.   Predseda  RŠ Lubomír Bernát 
koordinuje činnosť RŠ podľa vypracovaného  plánu činnosti zakotveného v Štatúte RŠ. 

 Na svojich zasadnutiach sa zaoberá problematikou výchovno-vzdelávacieho procesu školy.           
Rada školy prerokováva školský vzdelávací program, záverečnú správu o podmienkach    
výchovy a vzdelávania, školský poriadok a iné dôležité dokumenty. 

 



Rada školy bude pracovať v nasledujúcom funkčnom období  máj 2016 – máj 2020 v zložení: 

 

1   Mgr. Gabriela Klanicová  zvolená za pedagogických zamestnancov  ZŠ 
2 Slávka Miženčíková   zvolená za nepedagogických zamestnancov ZŠsMŠ 
3   Ľubica Miščíková zvolená za pedagogických zamestnancov  MŠ 
4   Luboš Bernát zvolený za rodičov ZŠ 
5   Ing. Ľubomír   Miženčík zvolený za rodičov ZŠ 

  6  
P

Stanislav  Vaňo zvolená za rodičov ZŠ 
  7 Ing. Lucia Bednárová zvolený za rodičov MŠ 
8 Ing. Marek Zborovjan  

doddodSStanislav Škop 
delegovaný za zriaďovateľa 

9 Ján Zimovčák delegovaný za zriaďovateľa  
10   Ing. Anton Mikloš delegovaný za zriaďovateľa  
11 Ing. Peter Zborovjan delegovaný za zriaďovateľa  

 
 


