
RADA ŠKOLY pri Materskej škole, Čaksová 167/1, Nižný Klátov bola zriadená 21.5.2018. Funkčné obdobie 
orgánu školskej samosprávy sú štyri roky do 20.5.2022. 
 
Členovia rady školy: 
Ing. Dávid KORL   - predseda RŠ, zástupca za rodičov 
Mgr. Renáta BERNÁTOVÁ - podpredsedníčka RŠ, zástupkyňa za rodičov 
Kamil HARAJ   - člen RŠ, delegovaný obcou Nižný Klátov 
Jiřina KOLESÁROVÁ  - členka RŠ, zástupkyňa za nepedagogických zamestnancov 
Jana RAFFAELIS  - členka RŠ, zástupkyňa za pedagogických zamestnancov 
 
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy 
žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní 
funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov 
obcí (§ 24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 

 
Rada školy prerokúva so zriaďovateľom a riaditeľom školy (§ 6 ods. 18 zákona č.596/2003):  
a. koncepciu rozvoja školy,  
b. návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených okresným úradom v sídle kraja na školu, ktorej je obec 

zriaďovateľom, materiálno-technické podmienky na činnosť školy, ktorej je obec zriaďovateľom,  
c. personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy,  
d. požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole 

alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,  
e. správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení.  
 
 
 



Rada školy (§ 24 ods. 5 zákona č.596/2003):  
a. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4 zákona č.596/2003,  
b. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,  
c. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie 

riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,  
d. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a 

školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona č.596/2003. 
 
Rada školy sa vyjadruje k riaditeľom školy predloženým (§ 5 ods. 7 zákona č.596/2003):  
a. návrhom na počty prijímaných žiakov a návrhom na počty tried,  
b. návrhom na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,  
c. návrhom školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,  
d. návrhom rozpočtu,  
e. návrhom na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,  
f. správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona 

č.596/2003,  
g. správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,  
h. koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a 

každoročne jeho vyhodnotenie,  
i. informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 
 
 
 
 


