
Dodatok č. 1 

ku Štatútu rady pri Strednej odbornej škole podnikania  

Sasinkova 45, Žilina 

     Rada školy pri Strednej odbornej škole podnikania, Sasinkova 45, Žilina, v súlade s Čl.7 

ods. 11 Štatútu rady školy prijíma zmenu Štatútu v nasledovných ustanoveniach: 

I. V Čl. 5 – Spôsob voľby členov rady školy sa mení a dopĺňa odsek 4 nasledovne: 

(4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním členov žiackej 

školskej rady. 

II. V Čl. 7 – Pravidlá rokovania rady školy sa mení a dopĺňa odsek 8 a odsek 12 

nasledovne: 

(8)  Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Termíny zasadnutí 

rady školy pre príslušný školský rok si rada školy dohodne najneskôr do 15.9. kalendárneho 

roka. Pozvánky na zasadnutia orgánu školskej samosprávy zabezpečuje predseda rady školy 

a zasiela ich v elektronickej verzii (ak to nie je možné tak poštou) všetkým členom rady školy, 

najneskôr 10 dní pred zasadnutím orgánu školskej samosprávy. 

(12) O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje 

menný  zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté 

závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené 

spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť očíslovaná vzostupne podľa poradia 

zasadnutia v nasledovnom tvare – poradové číslo/kalendárny rok a podpísaná predsedom rady 

školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod. Zápisnicu zo 

zasadnutia rady školy vyhotovuje jej tajomník alebo predsedom poverený iný člen a do troch 

pracovných dní po zasadnutí rady školy ju zasiela:  

- v elektronickej podobe všetkým členom rady školy 

- v tlačenej podobe spolu s prezenčnou listinou zriaďovateľovi školy na adresu: Žilinský 

samosprávny kraj, odbor školstva a športu, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. 

III. Ostatné ustanovenia Štatútu zostávajú nezmenené. 

IV. Tento Dodatok č. 1 ku Štatútu rady školy bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady 

školy dňa 26.10.2015, a od tohto dňa nadobúda účinnosť. 

 

 

V Žiline, dňa 26.10.2015  

       Ing. Zora Šenoldová 

          predsedkyňa RŠ 

 

 

     



Dodatok č. 2 

ku Štatútu rady školy pri Strednej odbornej škole podnikania 

Sasinkova ul.45, Žilina  

      Rada školy pri Strednej odbornej škole podnikania, Sasinkova 45, Žilina, v súlade 

s článkom 7 ods. 11 Štatútu rady školy, prijíma zmenu Štatútu v nasledovných ustanoveniach: 

I. V Čl. 7 – Pravidlá rokovania rady školy pri Strednej odbornej škole podnikania 

v Žiline sa dopĺňa odsek 15 nasledovne: 

 

(15) V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni, s výnimkou výberového konania 

na vymenovanie riaditeľa školy, môžu členovia rady školy prijímať rozhodnutia 

(stanoviská) „per rollam“. V tomto prípade predseda rady školy predloží faxom alebo 

e-mailom návrh rozhodnutia (stanoviska) rady školy na vyjadrenie sa k predloženého 

návrhu v stanovenej lehote. Ak sa člen v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že sa 

nezúčastnil rozhodovania a nepovažuje sa za prítomného. Pre uznášaniaschopnosť 

takého rozhodovania sa vyžaduje, aby sa rozhodovania (hlasovania) zúčastnili 

najmenej 2/3 všetkých členov rady školy a pre platnosť rozhodnutia (stanoviska) musí 

vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní. 

 

Hlasovanie sa uskutoční faxom alebo e-mailovou poštou tak, že na vyhodnotenom 

písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude uvedený: 

a) predmet o ktorom sa rozhoduje (hlasuje), 

b) dátum, dokedy má člen rady školy vyjadriť svoje rozhodnutie, hlasovanie, predmet 

rozhodnutia (stanoviska) doplní hlasujúci člen rady školy výsledkom hlasovania 

jasne označenom buď: „za“ alebo „proti“, alebo „zdržal sa“ hlasovania. 

O prijatí alebo neprijatí návrhu rozhodnutia (stanoviska) bude každý člen rady školy 

následne oboznámený. 

II. Ostatné ustanovia Štatútu zostávanú nezmenené. 

III. Tento Dodatok č. 2 ku Štatútu rady školy bol prerokovaný a schválený na zasadnutí 

rady školy dňa 26.10.2015 a od tohto dňa nadobúda účinnosť. 

 

V Žiline, dňa 26.10.2015 

                                                                                                   Ing . Zora Šenoldová 

         predsedkyňa RŠ 

 

 

 

 

                                                                                                       


