
K bodu 7.  

 

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy 

  

Vzhľadom k tomu, že 2. 5. 2020 končí funkčné obdobie Rady školy pri spojenej škole, 

Mesto Spišská Stará Ves zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kurňavom v zmysle § 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 § 8 ods. 2 

vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, 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 vyhlásilo zverejnením na úradnej tabuli výzvu na voľby členov 

rady školy pri Spojenej škole, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves a požiadalo riaditeľku 

spojenej školy o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:   

 

- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,  

- jeden zvolený zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy, 

- traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, 

- jeden zvolený zástupca žiakov strednej školy. 

 

Voľby   do   rady   školy  pri   Spojenej  škole  Štúrova 231/123,  Spišská Stará Ves  je 

potrebné uskutočniť najneskôr do konca volebného obdobia súčasnej rady školy pri spojenej 

škole, t. j. do 2. 5. 2020.  Voľby členov rady školy organizačne zabezpečí riaditeľka spojenej 

školy, t. j. určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. 

O delegovaní zástupcov Mesta Spišská Stará Ves rozhoduje zriaďovateľ spojenej školy.    

 

       V tomto  funkčnom  období  boli  za  zriaďovateľa  do rady  školy  delegovaní za 

MsZ  Bc.  Juraj  Krempaský,   Peter Minčík  a   za   zamestnancov   MsÚ   Viera Jurkovičová 

a Ing. Ján Kurňava.    

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie zástupcov do Rady školy Spojenej 

školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves v zložení za poslancov MsZ Bc. Juraj Krempaský 

a Peter Minčík   a za zamestnancov MsÚ Bc. Anna Horníková a Viera Jurkovičová. 

 

  


