
                                                  VÝZVA  

na voľbu členov rady školy pri Základnej škole Kvetoslavov,           

930 41 Kvetoslavov 266  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. 

 Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Kvetoslavove v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Kvetoslavov skončilo funkčné obdobie dňa 24.04.2018 

Obec Kvetoslavov, zastúpená starostom Zoltánom Sojkom, v zmysle 

ustanovenia § 25 ods. 1 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 a a ustanovenia § 1 ods 3 Vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 

o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

                                                            vyhlasuje  

VÝZVU na voľbu členov rady školy pri Základnej škole Kvetoslavov, 

930 41 Kvetoslavov 266.  

 

Týmto žiadam riaditeľa ZŠ o zabezpečenie voľby členov rady školy                         

v nasledovnom zložení a počte: 

  jeden zástupca  pedagogických zamestnancov školy zvolený vo voľbách 

pedagogickými zamestnancami školy,  

 jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách 

nepedagogickými zamestnancami školy,  

 dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo 

voľbách rodičmi žiakov školy, 

  jeden  zástupca zriaďovateľa. 

 

  



 

 Termín, miesto a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov: 

- dvaja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, budú  zvolení vo 

voľbách rodičmi žiakov školy dňa 03.10.2018 v zasadačke obecného úradu 

Kvetoslavov, o 17.30 hod.  

- jeden zástupca  pedagogických zamestnancov školy zvolený vo voľbách 

pedagogickými zamestnancami školy, dňa 06. 11. 2018 v Základnej škole v 

Kvetoslavove 

- jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách 

nepedagogickými zamestnancami školy, dňa 06. 11. 2018 v Základnej škole 

v Kvetoslavove 

-  o delegovaní zástupcu  obce Kvetoslavov rozhodne  zriaďovateľ dňa  

06.11.2018 

 

V Kvetoslavove dňa  03. 10. 2018 


