
RODIČOVSKÁ RADA NA SPOLOČNEJ NEMECKO-SLOVENSKEJ ŠKOLE 

V BRATISLAVE 

 

Spolupráca rodičov a školy, spomínaná v poriadku školy Spoločnej nemecko-slovenskej 

škole v Bratislave, tvorí základ pre poriadok školskej rady. 

 

I. ZALOŽENIE A ÚLOHY 

 

§1  Pre úzky kontakt medzi rodičmi a učiteľmi / vychovávateľmi (ďalej „učiteľ“) v otázkach výchovy 

sa v každej triede / skupine materskej školy a predškoly (ďalej „trieda“) Spoločnej nemecko-

slovenskej škole v Bratislave zakladá rodičovská rada, tak ako aj školská rada založená spoločne pre 

školu s materskou školou a predškolou. 

 

§2  Rodičovská rada a školská rada majú predovšetkým nasledovné úlohy: 

a. vymieňať skúseností a rozoberať otázky, ktoré sa týkajú spoločne školy a rodiny a sú zaujímavé 

aj mimo konkrétnych prípadov, napr. rozvoj tried, poriadok školy, školské a mimoškolské 

podujatia; 

b. účinne podporovať školu vo vykonávaní výchovnej činnosti; 

c. spolupracovať pri zlepšovaní podmienok vyučovania, napr. vybavenie školy učebnými 

pomôckami; 

d. spolupracovať pri príprave rodičovských združení; 

e. podporovať a posilniť spoluzodpovednosť žiakov; 

f. pomôcť pri integrácii novo prisťahovaných žiakov a rodičov. 

 

Školská rada nemá právomoci, ktoré prináležia riaditeľke školy, učiteľom alebo školskému 

združeniu. Uznesenia školskej rady majú pre riaditeľku školy, učiteľov a školské združenie 

charakter odporúčania. 

 

 

II. RODIČOVSKÁ RADA 

 

§3  Rodičovská rada sa skladá z rodičov žiakov triedy a triedneho učiteľa. Odborní učitelia, 

riaditeľka školy a predsedovia školskej rady sa triednej rady môžu zúčastniť. Odborní učitelia sa musia 

rady zúčastniť, ak sú predsedom triednej rady prizvaní, alebo ak to program zasadnutia vyžaduje.  

V nasledovnom sa počíta za jedného rodiča z rodiny a triedy jeden hlas. Dvaja rodičia jedného alebo 

viacerých detí v tej istej triede majú spoločne jeden hlas.  

 

§4  Rodičovská rada zasadne minimálne dvakrát za školský rok. Zvoláva ju predseda po dohode 

s triednym učiteľom v osemdňovej lehote a s odovzdaním zasadacieho programu. Je potrebné ju 

zvolať, ak to vyžaduje tretina rodičov, triedny učiteľ alebo riaditeľka školy.  

V rámci odovzdaného zasadacieho programu je rodičovská rada uznášaniaschopná bez ohľadu na 

počet prítomných členov rady. Pre uznesenie je potrebná väčšina hlasov. Pri rovnakom počte hlasov 



pri hlasovaní je uznesenie odmietnuté. Hlasovania sú otvorené, tajné, ak to vyžaduje väčšina voliacich 

rodičov.   

Pri voľbách je potrebná prítomnosť minimálne tretiny rodičov. Ak nie je prítomná minimálne tretina 

rodičov, tak sa voľby musia do štrnástich dní opäť zvolať. Na druhom zhromaždení rady je rodičovská 

rada uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov rady.  

Prvé zhromaždenie rodičovskej rady sa uskutoční v priebehu prvých šiestich týždňov školského roka, 

na ktorom je zvolený predseda/ predsedníčka a zástupca/zástupkyňa. Na toto zhromaždenie rady 

pozýva predseda rodičovskej rady z minulého školského roku alebo riaditeľka školy.   

Rodičia volia spomedzi seba predsedu a zástupcu na dobu jedného školského roku. Funkčné obdobie 

sa začína prijatím výsledku volieb, opätovné zvolenie je prípustné. Zástupcovia rodičov zostanú vo 

funkcii až do ďalších volieb. Voľby sú tajné, ak sú viac ako dvaja kandidáti. Rodičia, ktorí sú súčasne 

učitelia na Nemeckej škole v Bratislave alebo členovia Nemeckého školského združenia, nemôžu byť 

zvolení.  

Na priebeh volieb si rodičia spomedzi seba určia predsedu volebného výboru. Predseda volebného 

výboru nemôže byť zároveň aj kandidátom. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí v jednom volebnom kole 

získajú najvyšší a druhý najvyšší počet hlasov. Každý oprávnený volič má dva hlasy. Viacnásobné 

menovanie nie je prípustné. Pri rovnakom počte hlasov pre kandidátov sa koná tajná užšia voľba.  

 

§5  Z každého zasadnutia rodičovskej rady musí byť zhotovený protokol, podpísaný predsedom 

rady. Jedna kópia bude založená v školských spisoch. Zapisovateľom je zástupca predsedu rodičovskej 

rady. 

 

§6  Na zasadnutí rodičovskej rady sa prejednávajú podstatné udalosti zo života triedy a jej práca. 

Triedny/a učiteľ/ka informuje rodičovskú radu o dôležitých záležitostiach triedy. Rodičovská rada 

môže prostredníctvom zvolených zástupcov predložiť žiadosti školskému združeniu a riaditeľke školy.  

 

 

III. ŠKOLSKÁ RADA 

 

§7  Školská rada sa skladá z predsedov triednej rady alebo ich zástupcov, riaditeľky školy 

a koordinátorov školských stupňov a materskej školy a pri vhodnom programe zasadnutia zástupcami 

žiackej rady. Predseda Nemeckého školského združenia alebo predsedom menovaný zástupca 

združenia sa môžu zhromaždenia školskej rady zúčastniť. Pravidelne sú k zhromaždeniam prizvaní. 

Iné osoby, napr. odborní učitelia, školský lekár, školský psychológ, sú prizvané podľa potreby.   

 

§8 Školská rada zasadne minimálne dvakrát za školský rok. Zvoláva ju predseda po dohode 

s triednym učiteľom v desaťdňovej lehote a s odovzdaním zasadacieho programu. Je potrebné ju 

zvolať, ak to vyžaduje tretina zástupcov triednej rady alebo riaditeľka školy.  

V rámci odovzdaného zasadacieho programu je školská rada uznášaniaschopná bez ohľadu na počet 

prítomných členov rady. Pre uznesenie je potrebná väčšina hlasov.  Pri rovnakom počte hlasov je 

uznesenie odmietnuté. Hlasovania sú otvorené, tajné, ak to vyžaduje väčšina voliacich 

predsedov/zástupcov.  

Pri voľbách je potrebná prítomnosť minimálne polovice oprávnených voličov (predsedov triednej 

rady a ich zástupcov). Ak nie je prítomná minimálne polovica, tak sa voľby musia do štrnástich dní 



opäť zvolať. Na druhom zhromaždení rady je školská rada uznášaniaschopná bez ohľadu na počet 

prítomných členov rady.  

Prvé zhromaždenie triednej rady sa uskutoční v priebehu prvých desiatich týždňov školského roka, na 

ktorom je zvolený predseda/ predsedníčka, zástupca/zástupkyňa a zapisovateľ/ka. Na toto 

zhromaždenie rady pozýva predseda z minulého školského roka. Zástupcovia triednych rád volia 

spomedzi seba prvého a druhého predsedu a zapisovateľa na dobu jedného školského roka. 

Opätovné zvolenie je prípustné. Zástupcovia rodičov zostanú vo funkcii až do ďalších volieb. Voľby sú 

tajné, ak sú viac ako traja kandidáti.  

Na priebeh volieb si školská rada určí predsedu volebného výboru zo svojich radov. Predseda 

volebného výboru nemôže byť zároveň aj kandidátom. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí v jednom 

volebnom kole získajú najvyšší, druhý najvyšší a tretí najvyšší počet odovzdaných hlasov. Každý 

oprávnený volič má tri hlasy. Viacnásobné menovanie nie je prípustné. Pri rovnakom počte hlasov sa 

koná tajná užšia voľba.  

 

§9 Z každého zasadnutia školskej rady musí byť zhotovený protokol, podpísaný predsedom rady. 

Jedna kópia bude založená v školských spisoch. Prehľad podstatných výsledkov bude oznámený 

v liste rodičom Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave. 

 

§10 Rokovacím jazykom je nemčina. 

 

§11 Riaditeľka školy informuje školskú radu o všetkých dôležitých záležitostiach školy a informuje 

učiteľov o uzneseniach školskej rady. 

 

§12  Spolupráca školskej rady a predstavenstva školského združenia sa uskutočňuje vzájomným 

informovaním medzi predsedom školskej rady resp. jeho zástupcom a členom predstavenstva 

školského združenia zvoleného Nemeckým školským združením.  

 

§13  Poriadok je so súhlasom predstavenstva Nemeckého školského združenia Spoločnej nemecko-

slovenskej školy v Bratislave platný od 30. mája 2006. 

 

v Bratislave, 30. máj 2006 


