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Výzva na voľby členov rady školy

Mesto Liptovský Mikuláš
ako zriaďovateľ Materskej školy, Náhrežie Dr. Aute/a Stodo/ii ]888ĺ8], 03] 0] Liptovský

Mikuláš
zastúpené prirnátorom mesta Ing. Jánon, BIcháčom, PhD.

podľa 25 ods. I zákona č. 5 96/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon č.
596/2003 Z. z.“) a I ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 29 1/2004 Z.
z., ktorou sa určujú podrobnosti o spósobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v zneni vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z. vyhlasuje

výzvu

na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81

Podl‘a
členov rady školy móže byť nižší ako 11.

* 25 ods.2 Zákona č. 596/2003 Z.z. ak má škola nižší počet zamestnancov ako 25, počet

• dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
• jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
• štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
• dvaja delegovaní zástupcovia zriad‘ovatel‘a školy.

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov
školy a rodičov žiakov školy může po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov
riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

Vol‘by členov rady školy v termíne do 24.11.2021 zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí
miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Voľby členov rady školy je potrebné uskutočniť tak, aby rada školy na d‘alšie funkčné
obdobie bola ustanovená pred skončením funkčného obdobia rady školy, t. j. najneskór v deň
skončenia funkčného obdobia eXistHjúcej rady školy.

Po zrealizovaní volieb za každú volenú skupinu riaditeľ školy zvolá ustanovujúce
zasadnutie rady školy, zabezpečí vypracovanie zápisnice, ktorú podpisuje novozvolený predseda
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Za mesto Liptovský Mikuláš sú delegovaní: Ing. arch. Pavol Bobák. CSc.
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rady škoty a spolu s povinnými príloharni a dokumentLui ju odovzdá zriad‘ovateľovi uajneskór
do troch dní od ustanovujúceho zasadnutia.

Mgr. Ol‘ga Husárová

Ing. Blcháč. PhD.
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