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Bratislava 16. 11. 2018
Vážení rodičia!
V pondelok 3. 12. 2018 o 17.00 hod. sa uskutočnia plánované triedne stretnutia rodičov, na ktoré
Vás srdečne pozývame.
Súčasťou programu bude voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri Spojenej škole Novohradská
(skončilo sa funkčné obdobie súčasnej Rady školy a treba ustanoviť novú).
Rada školy, ktorej úlohou je presadzovať záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania, má v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle Vyhlášky č. 291/2004 Z.z. o školskej
samospráve 11 členov:



4 delegovaných zriaďovateľom školy
7 volených
– 2 pedagogickí zamestnanci školy
– 1 nepedagogický zamestnanec školy
– 1 žiak školy
– 3 rodičia žiakov školy: na našej Spojenej škole 1 zástupca rodičov za anglické
programy (PYP AJ, MYP a IBD), 1 zástupca rodičov za Základnú školu (PYP SJ,
2. stupeň ZŠ) a 1 zástupca rodičov za ostatné programy GJH (štvorročné,
osemročné a päťročné bilingválne štúdium).

Pri voľbe zástupcu rodičov do rady školy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu
počtu ich detí v škole (§ 8 ods. (4) vyhlášky č. 291/2004).
Vážení rodičia, ak máte záujem podieľať sa na práci v Rade školy, prihláste sa za kandidáta do
Rady školy. Svoj záujem mi, prosím, oznámte do utorka 27. 11. 2018 krátkym mailom
s predmetom VOLBY RS na adresu karacsonyova@gjh.sk, v ktorom uvediete svoje meno,
priezvisko, triedu(y), ktorú(é) navštevuje(ú) Vaše dieťa(i), a Vaše povolanie.
Voľbu zástupcov rodičov do Rady školy sme naplánovali na 17.00 hod. Prosíme Vás o čo
najväčšiu účasť na triednych stretnutiach. Vaša účasť Vám umožní ovplyvniť výber svojho
zástupcu v rade školy a pomôže dosiahnúť dostatok hlasov na platnosť voľby (Voľby sú
platné iba vtedy,ak sa na nich zúčastní viac ako polovica rodičov školy. V opačnom prípade
musíme organizovať druhé kolo volieb).
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