Mestský úrad Kolárovo
Na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 30. 3. 2015
K bodu rokovania číslo: 5 g)

Informatívna správa o voľbách do Mestskej školskej rady

Predkladá: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo

Spracoval: Ing. Imrich Takács, Spoločný školský úrad Kolárovo

Uložené prejednať v komisiách:
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
MsR

Materiál obsahuje:

-1-

Návrh na uznesenie: Határozati javaslat
A. MsZ berie na vedomie- Gúta Város Képviselő-testülete tudomásul veszi
1. Informatívnu správu o voľbách do Mestskej školskej rady na funkčné obdobie od 2. 3.
2015 do 1. 3. 2019.
Tájékoztató jelentést a Városi Iskola Tanács tagjainak megválasztásáról, 2015.3.2- től
2019.3.1 -ig terjedő működési időszakra.

2) Tematický materiál:

v prílohe

3) Dôvodová správa:
Mestskej školskej rade (MsŠR) pôsobiacej pri MsZ v Kolárov uplynutím štvorročného
funkčného obdobia skončil mandát dňa 1.3.2015. Z tohto dôvodu bolo potrebné uskutočniť
voľby.

4) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- vyhláška 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov
školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, v znení
neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Mesto Kolárovo, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle §24 a §25
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov zabezpečilo prípravu a priebeh volieb do mestskej školskej rady.
Podľa zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov MsŠR sa skladá z 11 členov, a to zo 4 zvolených zástupcov z riaditeľov
škôl, 3 zvolených zástupcov z predsedov rád škôl a šk. zariadení, 2 zvolených zástupcov
z rodičov a 2 zástupcov mesta, ktorým bolo primátorom mesta Kolárovo potvrdené ich
delegovanie do MsŠR uznesením 2. MsZ v Kolárove č. 17/2015 bod B1 zo dňa 26.1.2015.
Na voľby do mestskej školskej rady boli pozvaní oprávnení voliči- predsedovia rád
škôl a školských zariadení na území mesta Kolárovo na deň 23. 2. 2015. Počet zúčastnených
voličov bol 10 z 11 oprávnených voličo, to znamená, že boli uznášaniaschopní.
Kandidátmi do MsŠR boli riaditelia škôl, predsedovia rád škôl a šk. zariadení a rodičia
žiakov škôl a šk. zariadení. Návrhy kandidátov do MsŠR boli predložené písomne do 10. 2.
2015, ktoré sa dostali na hlasovacie lístky.
Predsedovia rád škôl a šk. zariadení obdržali po 3 hlasovacie lístky s jednotlivými
navrhovanými kandidátmi, a to osobitne- hlasovací lístok s kandidátmi riaditeľov škôl a šk.
zariadení, hlasovací lístok s kandidátmi predsedov rád škôl a hlasovací lístok s kandidátmi
rodičov.
Po zrátaní hlasov boli vyhlásené výsledky volieb členov do mestskej školskej rady.
Výsledok volieb:
z kandidátov za riaditeľov škôl a šk. zariadení -do MsŠR boli zvolení:
1. Paszmár Ján
2. Sladká Eva, Mgr.
3. Csütörtöki Erzsébet, PaedDr.
4. Decsi Katalin, Mgr.
z kandidátov za predsedov školských rád- do MsŠR boli zvolení:
1. Rigó Magdolna
2. Árgyusi Imrich
3. Szlovák Marian, Mgr.
z kandidátov za rodičov- do MsŠR boli zvolení:
1. Markovics Tímea, Mgr.
2. Fördös Ágnes
delegovaní za zriaďovateľa: podľa uznesenia MsZ v Kolárove č. 17/2015 bod B1 zo dňa
26.1.2015.
1. Koczkás Beáta, Ing.
2. Némethová Iveta, JUDr., Ing.
Zloženie Mestskej školskej rady v Kolárove
z kandidátov za riaditeľov:
1. Paszmár Ján
2. Sladká Eva
3. Csütörtöki Erzsébet, PaedDr.
4. Decsi Katalain, Mgr.
z kandidátov za predsedov školských rád:
1. Rigó Magdolna
2. Árgyusi Imrich
3. Szlovák Marian, Mgr.
z kandidátov za rodičov:
1. Markovics Tímea, Mgr.
2. Fördös Ágnes
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ZUŠ
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ M. Korvína s VJM
Cirkevná spojená škola
MŠ s VJM, Brnenské nám.
ZŠ F. Rákócziho II. s VJM
Cirkevná spojená škola
Cirkevná spojená škola
MŠ Lesná 10

delegovaní za zriaďovateľa:
1. Koczkás Beáta, Ing.
2. Némethová Iveta, JUDr., Ing.

poslanec MsZ
poslanec MsZ

Dňa 25. 2. 2015 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie, na ktorom za predsedu
MsŠRv Kolárove bola zvolená Csütörtöki Erzsébet, PaedDr.
Funkčné obdobie Mestskej školskej rady v Kolárove na štyri roky je od 2. 3. 2015 do 1. 3.
2019.

V Kolárove, dňa 12. 03. 2015

Ing. Imrich Takács
Spoločný školský úrad
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