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Rokovací protokol 

 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

Rokovací protokol upravuje prípravu a priebeh rokovania Rady školy, spôsob 

uznášania, kontroly uznesení a zabezpečenie úloh. 

 

Čl.2 

Príprava rokovania 

1)  Zvolanie členov rady školy zabezpečuje zapisovateľka Rady školy najneskôr 

7 dní pred rokovaním. 

2) Členov Rady školy a osoby predkladajúce informácie resp. správy v pozvaní 

zapisovateľka upozorní na formu predkladania (ústne, písomne). 

3) Písomné materiály sa predkladajú najneskôr 24 hodín pred rokovaním, (ak sa 

to neurčí inak), aby členovia rady mali možnosť oboznámiť sa s prerokovaným 

materiálom ešte pred zasadnutím. 

 

Čl.3 

Priebeh rokovania 

1) Rokovanie Rady školy sa uskutočňuje zvyčajne o 15:30 hod. v termíne podľa 

ročného plánu, pokiaľ z technických dôvodov nedôjde k zmene alebo je zvolané 

mimoriadne zasadnutie Rady školy. 

2) V čase od 14:00 hod. členovia Rady školy majú možnosť oboznámiť sa 

s predkladanými písomnými materiálmi s cieľom skvalitnenia priebehu 

rokovania. 

3) Stálymi bodmi rokovania rady školy sú: 

a) kontrola prítomnosti – v zápise sa uvedie menovite ospravedlnená 

a neospravedlnená neúčasť. 
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b) predseda navrhne dvoch overovateľov zápisnice 

c) Kontrola uznesenia – prevádza sa prečítaním uznesenia a konštatáciou: 

- a) splnené, 

- b) nesplnené, 

- c) plní sa priebežne, 

- d) trvá. 

d) Schválenie zmien v programe rokovania. 

e) Návrh na uznesenie. 

 

Čl.4 

Hlasovacie právo a spôsob hlasovania 

1) Na rokovaní rady školy hlasovacie právo s hlasom rozhodujúcim majú len 

členovia Rady školy. 

2) O spôsobe hlasovania, ak spôsob neurčuje zákon, rozhodne Rada školy na 

návrh člena Rady školy hlasovaním. 

3) Pre platnosť hlasovania platí Štatút Rady školy Čl.6 ods. 5,6. 

4) Rada školy môže hlasovať a) proklamačne 

            b) tajne.  

 

Čl.5 

Organizačno-technické zabezpečenie rokovania 

 

1)Členovia Rady školy majú k dispozícii tieto dokumenty: 

- Štatút Rady školy, 

- Rokovací protokol, 

- Plán zasadnutí Rady školy. 
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2) So zápisnicou z rady školy členovia Rady školy sa môžu oboznámiť 

u zapisovateľky, prípadne u predsedu Rady školy. 

3) V prípade predkladaných písomných správ a informácií členovia Rady školy 

prerokovávané dokumenty môžu vyzdvihnúť a preštudovať hodinu pred 

rokovaním. 

 

Čl.6 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Zmeny a doplnky rokovacieho protokolu schvaľuje Rada školy. 

2) Rokovací protokol je platný od 28.06.2016, keď bol schválený uznesením č.1 

 

 

                                                                     Predseda rady školy: Eva Matyiová 

 


