Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
Hrobákova 11,851 02 Bratislava

Štatút Rady školy
pri Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava

I. Úvodné ustanovenia

1.Na základe ustanovení §24 ods.1-5, ods. 12-16 a §25 zákona č.596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
596/2003 Z.z.“) vrátane odkazov na iné právne predpisy (zákona č.245/ 2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 188/2015 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony))
sa zriaďuje
Rada školy pri Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava (ďalej len „Rada školy“).
2. Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom , ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov,
rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.
3. Rada školy pri svojej činnosti prísne rešpektuje platný právny poriadok SR, vrátane
medzinárodných zmlúv, ktoré sú súčasťou právneho poriadku SR.
4. Sídlom Rady školy je Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02
Bratislava.

II. Predmet činnosti

Činnosť Rady školy vyplýva z ustanovení §24 ods.5 zákona č.596/ 2003 Z.z., teda
a/ uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,
b/ navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c/ predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, ktorý musí obsahovať odôvodnenie, vyjadruje sa k návrhu
na odvolanie riaditeľa,
d/ vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy, k návrhom podľa
ustanovení §5 ods.7 zákona č.596/ 2003 Z.z.
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III. Vznik a zánik členstva v Rade školy

1. Rada školy pozostáva z 11 členov, ktorých hlasy majú pri akomkoľvek hlasovaní rovnakú váhu.
2. Rada školy pozostáva z 3 zástupcov rodičov žiakov školy, 2 zástupcov pedagogických
zamestnancov, 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcov zriaďovateľa a 1 zástupcu
žiakov.
3. Členovia Rady školy sú volení tajným hlasovaním tými, ktorých zastupujú, okrem zástupcov
zriaďovateľa, ktorých zriaďovateľ menuje.
4. Funkčné obdobie člena Rady školy trvá 4 (štyri) roky. Členovia Rady školy si spomedzi seba zvolia
predsedu a podpredsedu Rady školy, a to väčšinou hlasov. Po skončení funkčného obdobia môže byť
zvolený ten istý člen Rady školy opätovne.
5. K zániku členstva v Rade školy dochádza
a) keď člen Rady školy ukončí pracovný pomer s Obchodnou akadémiou Imrich Karvaša Bratislava,
b) vzdaním sa členstva na vlastnú žiadosť člena,
c) ak je člen práceneschopný po dobu 6 mesiacov a dlhšie súvisle,
d) smrťou člena,
e) uplynutím funkčného obdobia,
f) odvolaním člena v tajnom hlasovaní väčšinou prítomných rodičov, pedagogických, nepedagogických
zamestnancov alebo žiakov školy, tými, ktorí svojho zástupcu zvolili, alebo odvolaním povereného
zástupcu zriaďovateľom.

V. Práva a povinnosti členov Rady školy

1.Členstvo v Rade školy je nezastupiteľné a čestné. Členom Rady školy nevznikajú z členstva žiadne
finančné nároky.
2. Členovia Rady školy majú povinnosť
a/ konať samostatne, rozhodovať sa podľa svojho vedomia a v súvislosti s platnými právnymi
predpismi SR a podľa svojho svedomia,
b/ dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v rámci výkonu funkcie člena Rady
školy, ak to vyžaduje povaha veci alebo ak sa na tom členovia dohodnú,
c/ zúčastňovať sa zasadnutí Rady školy
3. Predseda Rady školy
a/ riadi činnosť Rady školy a koná v jej mene,
b/ zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Rady školy,
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c/ zvolá členov Rady školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada najmenej 1/3 členov Rady školy,
riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy,
d/ vypracuje výročnú správu v termíne do 31.04 kalendárneho roku.
4. Členovia Rady školy majú právo
a/ používať priestory a technické zariadenie školy na rokovanie Rady školy,
b/ vyžadovať súčinnosť vedenia školy v súvislosti s prácou Rady školy,
c/ navrhovať zmeny a doplnky Štatútu Rady školy

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady školy dňa 31.03.2016. a týmto dňom
nadobúda platnosť.
2. Tento Štatút nadobúda účinnosť dňa 31.03.2016.
3. Štatút Rady školy z 8.06.2004 stráca svoju účinnosť dňa 31.03.2016.
4. Dodatky alebo zmeny tohto Štatútu môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov, ktoré
budú číslované od čísla „dodatok č. 1“.
5. Štatút Rady školy je verejný dokument. V tlačenej podobe je prístupný v kancelárii školy. V
elektronickej podobe sa nachádza na záložke www.oaikba.sk.

v Bratislave dňa 31.03.2016

JUDr. Gabriela Liptáková
predseda Rady školy pri OAIK BA

Podpísané JUDr. Gabrielou Liptákovou.
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