
Dodatok č. 2 

 

ku  Štatútu rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej 

v Krásne nad Kysucou, zo dňa 16. októbra 2008 

 
 

Rada školy pri Strednej odbornej škole drevárskej v Krásne nad Kysucou, v súlade s Čl. 7 

ods. 11 Štatútu rady školy (ďalej len „Štatút“), prijíma zmenu Štatútu v nasledovných 

ustanoveniach : 

 

I. V Čl. 7 – Pravidlá rokovania  rady školy - 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 

a v prípade potreby aj iné relevantné doklady všetkým členom rady školy na 

vyjadrenie sa k predloženému návrhu v stanovenej lehote.  Ak sa člen 

v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že sa nezúčastnil rozhodovania 

a nepovažuje sa za prítomného.  Pre uznášania schopnosť takéhoto 

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 

vyhotovenom 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 ustanovenia Štatútu zostávajú nezmenené. 

III. Tento dodatok č. 2 ku Štatútu rady školy pri Strednej odbornej 

školy drevárskej  v Krásne nad Kysucou  
bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa  2. septembra 2010, 

a od tohto dňa nadobúda účinnosť. 

 

 

     V Krásne nad Kysucou, dňa 2. septembra 2010   

                             
                                                                            PaedDr. Anna Janíčková 

                                                                                            predseda rady školy 

 


