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1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne
zastupiteľstvo“), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
splnomocňuje starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka
delegovať poslancov miestneho zastupiteľstva do rád škôl pri základných školách a do rád
škôl pri materských školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka.

Dôvodová správa
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o štátnej správe v školstve“) je rada školy iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý
vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rady školy plnia funkciu
verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl. Rada školy sa skladá z 5 až 11
členov a za ich ustanovenie zodpovedá zriaďovateľ.
V podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), ktorá
je zriaďovateľom základných škôl (ZŠ) a materských škôl (MŠ) sú rady škôl v zmysle zákona
o štátnej správe v školstve ustanovené pri 11 ZŠ a pri 19 MŠ od roku 2004, kedy zákon
o štátnej správe nadobudol účinnosť.
Počet členov rád škôl ZŠ, v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve, je 11
členov, vzhľadom na to, že počet zamestnancov v ZŠ je vyšší ako 25.
Počet členov rád škôl pri MŠ bol zriaďovateľom - mestskou časťou už
v predchádzajúcom období ustanovený na 7 členov z dôvodu, že počet zamestnancov
v jednotlivých MŠ je nižší ako 25.
V zmysle zákona o štátnej správe v školstve sú členmi rád škôl pri ZŠ aj štyria
delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - mestskej časti, z ktorých sú v každej rade školy pri ZŠ
dvaja poslanci miestneho zastupiteľstva. V radách škôl pri MŠ sú v každej rade školy
delegovaní dvaja zástupcovia mestskej časti, z ktorých je jeden poslanec miestneho
zastupiteľstva.
Ďalší dvaja zástupcovia zriaďovateľa – mestskej časti sú delegovaní do rád škôl pri
ZŠ z radov zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, spravidla
z oddelenia školstva, kultúry a športu a z organizácii, ktoré spolupracujú so ZŠ pri výchove
a vzdelávaní žiakov. Do rád škôl pri MŠ je ďalší zástupca zriaďovateľa delegovaný zo
zamestnancov Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka.
Z dôvodu nového funkčného obdobia, po voľbách do samosprávy, je potrebné v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi delegovať nových poslancov do rád škôl pri ZŠ
a do rád škôl pri MŠ tak, ako je to uvedené v tejto dôvodovej správe.

