
 

 

telefón: 055 / 7290591   
fax: 055 / 6991422  

email: kysak@kysak.sk 

 

Obec KYSAK   
044 81, okres Košice-okolie 

č.j.: 245/2013 

 

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 
30. júna 2013 funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole, Kysak 210,  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Kysak. 

Obec Kysak v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 
2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje  a     vyhlášky MŠ SR 
č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú 
podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 
organizačnom  a finančnom zabezpečení 

v ý z v u 

 

na vo ľby členov do rady školy 

a na delegovanie zástupcov  inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby, ktorá sa podie ľa na výchove a vzdelávaní školy, 

zástupcu obce, v ktorej má škola sídlo 

 

Uzávierka výzvy je 6. septembra 2013 o 16:00 hodine.  

Meno a priezvisko zvolených členov za jednotlivé kategórie (pedagogickí zamestnanci, 
nepedagogickí zamestnanci, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia a žiaci príslušnej 
strednej školy), delegovaného zástupcu inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa 
podieľa na výchove a vzdelávaní danej školy, a zástupcu obce, v ktorej má škola sídlo aj 
s kontaktnými údajmi (adresa, číslo telefónu, e-mail) Vás žiadame písomne oznámiť v obálke 
s označením „Rada školy“ na adresu: 

Základná škola  

Kysak 210 

044 81 Kysak  

Mená  kandidátov sú zverejnené na webovej stránke školy a v priestoroch školy /hlavný 
pavilón/. 

Uchádzači o členstvo v rade školy v kategórii iná právnická osoba alebo fyzická osoba 
v odpovedi na výzvu naviac doložia: 

• bydlisko v prípade fyzickej osoby a obchodné meno a sídlo v prípade právnickej osoby 

• spôsob podieľania sa na výchove a vzdelávaní v príslušnej škole/školskom zariadení. 

 

Voľby prebehnú d ňa 09.09.2013 na plenárnom rodi čovskom združení v základnej škole 
obci Kysak. 

 

V Kysaku, dňa: 24.7.2013 

Ing. Krajňák Ľubomír 

  starosta obce 

 


