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Rodičom žiakov Strednej odbornej školy  

technickej, Kukučínova 23, Košice 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                           Košice, 7. 10. 2020 

 

Vec: 

Pozvánka na voľby zástupcov rodičov do Rady školy 

 

Vážení rodičia, 

pozývam Vás na voľby zástupcov rodičov do Rady školy, ktoré sa uskutočnia dňa 13.10.2020 o 15.00 

hodine. Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa voľby uskutočnia 

v exteriéri SOŠ technickej na Kukučínovej ulici č. 23 v Košiciach. Zároveň Vás upozorňujem, že je 

nevyhnutné, aby ste pri krúžkovaní  kandidátov a podpisovaní prezenčnej listiny využívali vlastné 

písacie potreby.  
 

V prípade, ak sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (rodičov 

žiakov školy), bude nasledovať opakovaná voľba v ten istý deň, jednu hodinu po oznámenom termíne. 
 

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o poslaní Rady školy. 
 

1. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce 

vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.  

2. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.  

3. Rada školy:  

a. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,  

b. predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania,  

c. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa 

na odvolanie riaditeľa školy z funkcie v zmysle § 3 ods.9 zákona č. 596/2003 Z. z.,  

d. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, a to do 30. júna bežného roka na 

nasledujúci školský rok, 

e. vyjadruje sa ku dlhodobým koncepčným zámerom rozvoja školy, 

f. prerokúva školský vzdelávací program a výchovný program a to do 30. júna bežného 

roka na nasledujúci školský rok, 

g. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými 

školami,  

h. vyjadruje sa k dokumentom, ktoré riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na 

schválenie v súlade s § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z..  
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4. Rada školy má 11 členov. 

5. Členmi rady školy sú:  

a. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,  

b. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,  

c. traja zvolení zástupcovia rodičov,  

d. jeden zástupca žiakov,  

e. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa resp. stavovskej organizácie, 

f. pri Stredných odborných školách je členom rady školy jeden zástupca stavovskej 

organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore 

vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje. 

 

 

 

 

 

PhDr. Ján Pituch 

  Riaditeľ školy 
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