Obecná školská rada - samosprávny orgán obce.
Presadzuje spoločenské záujmy vo vzťahu k materským školám, základným školám, základným
umeleckým školám a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania na území obce.
Členmi sú zvolení zástupcovia riaditeľov základných škôl, rodičov, predsedov rád škôl všetkých
škôl a školských zariadení zriadených na území obce a delegovaní zástupcovia obce.
Rada sa vyjadruje predovšetkým k činnosti materských škôl, základných škôl, základných
umeleckých škôl a školských zariadení, k ich koncepčným zámerom, k rozpisu poskytovaných
finančných prostriedkov, k personálnym a sociálnym podmienkam školských zamestnancov
a k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. Plní
funkciu rady školy k školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná
rada školy nie je zriadená, alebo je nefunkčná. Jej nezastupiteľnou úlohou je spoločenská kontrola
nad stavom a úrovňou výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach na území obce.

Rada školy – samosprávny orgán školy alebo školského zariadenia.
Výzvu na voľby členov rady školy vykoná a zverejní zriaďovateľ. Počet jej členov určuje zriaďovateľ
v súlade s platnými právnymi predpismi.
Členmi
rady školy
sú zvolení zástupcovia
pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov, rodičov a delegovaní zástupcovia
zriaďovateľa. Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.
Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez
rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.
Rada školy sa riadi Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z ktorou
sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich
organizačnom a finančnom zabezpečení a ďalšími právnymi predpismi. Ustanovujúce zasadnutie
rady školy v školách a školských zariadeniach zabezpečuje ich zriaďovateľ v spolupráci
s riaditeľom školy alebo školského zariadenia. Rada školy na ustanovujúcom zasadnutí môže
navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej obecnej školskej rady.
Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy príslušnému
zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.
Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy
zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia. Orgán školskej samosprávy sa vo svojej činnosti
spravuje štatútom.
Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, navrhuje na základe
výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, predkladá návrh na odvolanie
riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa. Návrh na odvolanie riaditeľa predkladá
zriaďovateľovi vždy s odôvodnením.
Rada školy sa vyjadruje:
• k návrhom počtu prijímaných žiakov,
• k návrhu školského vzdelávacieho programu,
• k rozpočtu školy,
• k správe vo výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,
• ku koncepčným zámerom rozvoja školy a
• k ďalším právne vymedzeným oblastiam.

