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Vec
Stanovisko sekcie regionálneho ško]stva k rade školy
Listom zo dňa 01. 02. 2017 ste Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

(ďalej len „ministerstvo") požiadali o stanovisko vo veci delegovania zástupcov zriaďovatel'a
do rady školy a vo veci obmedzení členstva v rade.

Ministerstvo Vám v týchto veciach zasiela nasledovné stanovisko:
Pôsobnosť orgánov školskej samosprávy q` členstvo v orgánoch školskej samosprávy upravuje § 24
a §25 zákona č. 596/2003. Z. z. o štátnej správe vškolstve a školskej samospráve vznení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z."). Vykonávacĺm predpisom
k problematike orgánov školskej samosprávy je vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa učujú

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samósprávy, o ich zložení, o ich organizačnom
a finančnom zabezpečenĺ v znenĺ vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR
č. 291/2004 Z. z.").

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov
v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov plní
fimkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy
z hl'adiska školskej problematiky.

Za ustanovenie rady školy, ako aj za delegovanie zástupcov zriaďovatel'a do rady školy zodpovedá
zriaďovateľ.
Funkčné obdobie rady školyje v súlade s § 24 ods.16 zákona č. 596/2003 Z. z. štyri roky. Funkčné
obdobie celej rady školy, ako kolektĺvneho orgánu, sa automaticky nemusĺ zhodovat' s časom
členstva jednotlivých členov rady školy v rade školy. Členstvo jednotlivých členov rady školy môže
zaniknúť aj pred uplynutím fimkčného obdobia rady školy z dôvodov uvedených v § 25 ods. 12

písm. a) -j) zákona č. 596/2003 Z. z.
Zákon č. 596/2003 Z. z. ani vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. neustanovujú delegovaného

zástupcu zriaďovatel'a ako zamestnanca zriaďovateľa, ani ako poslanca obecného zastupitel'stva.
Delegovaným zástupcom zriaďovateľa môže byť každá osoba, ktorá má dôveru zriaďovateľa a to
bez ohl'adu na to, či je alebo nie je zamestnancom zriaďovatel'a, ako aj bez ohľadu na to, či ide
o poslanca obecného zastupiteľstva alebo nie.
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V súlade s § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 369/1990 Zb.) sú orgánmi obce obecné zastupiteľstvo
a starosta obce.

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania vystupuje vo vzťahu k základným školám ako zriaďovateľ.
Predstavitel'om obce a teda aj predstaviteľom zriaďovatel'a pre potreby delegovania zástupcov
zriaďovatel'a do rady školy je starosta, ktorý je štatutámym orgánom obce. Starosta zastupuje obec
vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a k fýzickým osobám.
Zákon č. 596/2003 Z. z., ani vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ale ani zákon NR SR č. 369/1990
Zb. neustanovuje konkrétny proces delegovania zástupcov zriaďovatel'a do prĺslušnej rady školy ani

proces ich odvolania.

Ministerstvo zastáva názor, že starosta, ktorý vo veciach výchovy a vzdelávania vystupuje
za zriaďovateľa má plné právo delegovat' zástupcov zriaďovatel'a do rady školy ato aj bez
predchádzajúceho prerokovania v obecnom zastupiteľstve. Zároveň nie je vylúčený ani taký postup,
Že zriaďovateľ svoj návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do príslušnej rady školy prerokuje
v obecnom zastupiteľstve.
V súlade s § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. nemôže byť riaditeľ školy ajeho zástupca. Žiadne
iné obmedzenia vo vzťahu k možnosti byt' členom rady školy podľa súčasnej právnej úpravy
neexistujú.

Záverom Vám ešte dávame do pozomosti skutočnosť, Že podľa § 25 ods.13 zákona č. 596/2003
Z. z. sa členstvo v rade školy pozastavuje až do skončenia výberového konania dňom doručenia

prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blĺzkej osoby do výberového konania
na fimkciu riaditel'a školy. Charakteristiká `blízkej osoby je ustanovená v § 116 zákona č. 40/1964
Zb. občiansky zákonník v znenĺ neskoršĺch predpisov.
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Dôvodová správa:

Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutĺ dňa 30.1.2017 uznesením č. 148/2017
doporučilo obecného úradu požiadať o stanovisko ZMOS Bratislava, Ministerstvo školstva
o preskúmanie zákonnosti voľby zástupcov obce do Rady školy.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo

berie

na

vedomie

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Bratislava

