OBEC LIKAVKA
Školský úrad, 034 95 Likavka 815

Riaditeľom škôl
v pôsobnosti
Školského úradu Likavka

Váš list zn.:

Naša zn.:
R2017/000270

Vybavuje:
Kudlička, 044/4300247

Dátum:
09.03.2017

VEC: Usmernenie č. 2/2017 k problematike volieb členov rady školy za rodičov.
1. Legislatívne východiská



Zákon č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (§ 24 a 25) – ďalej len „Zákon“
Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení – ďalej len „Vyhláška“

Počet členov a zloženie rady školy je legislatívne ukotvené a v závislosti od počtu
zamestnancov ho určuje buď priamo zákon v § 25 a vyhláška v § 2 alebo ho v zmysle legislatívy
určí zriaďovateľ.
Bližšie podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy a o spôsobe ich ustanovenia sú
rozpracované vo vyhláške.
Zákon v § 25 ods. 7 hovorí, že pri ZŠsMŠ, v rade školy musia byť zastúpení rodičia detí za
materskú školu aj rodičia žiakov za základnú školu.
Ustanovenie § 8 ods. 4 vyhlášky hovorí:
„(4) Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden
hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.“
Dôležitosť tohto výkladu je v kľúčová k zákonnej podmienke viažucej sa k § 1 ods. 6 vyhlášky
podľa ktorej sa voľby členov rady školy môžu uskutočniť ak je prítomná nadpolovičná väčšina
oprávnených voličov. Ak táto podmienka nie je na prvýkrát splnená riaditeľ vyhlási opakované
voľby.

2. Usmernenie ŠÚ Likavka
Pre vysvetlenie, ujednotenie, ako aj pre spoločný výklad legislatívneho ustanovenia § 8 ods. 4
vyhlášky ŠÚ Likavka vydáva nasledovné usmernenie:
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Usmernenie č. 1/2017 – ustanovenie zástupcu riaditeľa školy.

a) Riaditeľ pri organizovaní volieb za jednotlivé kategórie členov do rady školy by mal
mať pripravený podrobný zoznam všetkých voličov a dôsledne a dokazateľne vykonať
prezentáciu voličov/rodičov pri voľbách.
b) Či majú rodičia na škole jedno dieťa alebo viac detí vo viacerých ročníkoch môžu si
uplatniť len 1 voličský hlas, t. j. voliť bude len jeden rodič a to len raz.
c) Žiak/dieťa má obvykle dvoch zákonných zástupcov (matka a otec) = obaja spoločne si
však môžu uplatniť len 1 hlas, t. j. voliť bude len jeden rodič a to len raz.
Odporúčame riaditeľom aby rodičov na tento fakt upozornili ešte pred samotnými
voľbami a nedošlo tak k situácií, že budú voliť obaja rodičia – napr. jeden v 1. triede
a druhý v 6. triede.
d) Problém môže nastať napr. pri rozvedených rodičoch, striedavej starostlivosti ... Aj
v takýchto prípadoch trvať na dohode oboch zákonných zástupcov. Úplne najlepšie by
bolo doložené písomné vzdanie sa práva voliť v prospech druhého zákonného zástupcu.
Ak sa nevedia dohodnúť „normálne“ tak nech sa o tom súdia, alebo nech potom nejdú
voliť – dohoda je ich vecou nie vecou riaditeľa.
e) Pre každú kategóriu zastúpenia členov v rade školy by sa mali voľby organizovať
zvlášť. Pri ZŠsMŠ si môžu rodičia uplatňovať, v zmysle pís. b) a c) toho usmernenia,
svoje právo voliť zvlášť pre ZŠ a zvlášť pre MŠ. V praxi je ale potrebné ustrážiť aby
jeden rodič nefiguroval ako kandidát v oboch kategóriách t. j. aj za rodičov detí MŠ aj
za rodičov žiakov za ZŠ. Môže byť voleným kandidátom len za jednu kategóriu a bolo
by správne aby jednu nomináciu odmietol. Voliť však môže aj tam aj tam.

Mgr. Rastislav Kudlička,
Školský úrad Likavka
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