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V zmysle § 8 ods. 5 Vyhlá§ky é. 29112004 Z. z. Ministerstva §kolstva Slovenskej
republiky z 15. apri\a 2004, ktorou sa uröujú podrobnosti o spösobe ustanovenia orgiinov §kolskej

samosprá\,y, o ich zloZení, o ich organizaönom a finanönom zabezpeóení zriad'ovatel' §koly pred

skonöením funköného obdobia orgánov §kolskej samosprály ustanoví orgány §kolskej

samosprárry na d'al§ie funköné obdobie najneskör v dei skonöenia funköného obdobia orgánov

§kolskej samosprálry.

Funköné obdobie Rady §koly pti Zékladnej §kole s vyuöovacím jazykom mad'arsk}m Hlavná 1 1 5,

Topofníky konöí űom 29. 05.2020

Na zriklade Opatrenia hlavného hygienika o preru§ení prevádzky v§etk}ch druhov §köl,

Usmemenia ministerky §kolstva, vedy, vjskumu a §portu Slovenskej republiky o preru§ení

r,yuöovania vo v§etklch druhoch §köl ao preru§eni öinnosti lybranlich druhov §kolslo_ích

zariadení zodía1.2.marca2020aRoáodnutiaministra§kolstvaöislo:20201106|0:1-41030zo
día 26. marca2020 prijat}ch preventívnych opatrení na predchádzanie §írenia ochorenia COVID-
19 v období od 16. marca 2020 do odvolania, lryuöovanie v §kolách a prevádzka lybranlch
§kolsklf ch zariadení je preru§ené.

V zmysle § lods. 4 lyhlá§ky é. 29I/2004 Z. z. éIenov rady §koly zvolia spomedzi seba

pedagogickí zamestnanci §koly rovnako ako nepedagogickí zamestnanci §koly a rodiöia Ziakov
§koly. Za r_ímto úöelom v zmysle § 1 ods. 5 vyhlá§ky ó.29112004 Z. z. riadite| §koly zlyöajn;im
spósobom zvolá pedagogick;/ch zamestnancov, osobitne nepedagogickly'ch zamestnancov a v
spolupráci so zástupcami rodiöov zvolá rodiöov Ziakov §koly. Öal§ie ustanovenie § 1 ods. 6

vyhlá§ky é.29112004 Z. z. ltéile,Ze volby do rady §koly sa möZu uskutoönif, ak je pritomná
nadpolovióná váö§ina oprávnen}ch voliöov. V pripade Zékladnej §kole s vyuöovacím jazykom

mad'ars§ím Hlavná 115 v Topoliníkoch je tento poöet minimálne 100 osöb.
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Ked Ze v óase prijat}ch preventivnych opatrení na predchádzanie §irenia ochorenia COVID- 1 9 sa

zakazuje zhromaZd'ovanie osöb a z tohto dövodu nie je v moZnostiach zriad'ovatel'a ani riaditel'a
§koly zabezpeöit' platné volby novlfch ölenov rady §koly zriad'ovatel' rozhodol nasledovne:

Vofby novej Rady §koly a ustanovujítce zasadnutie rady §koly sa uskutoöní aZ po skonöení
mimoriadnej situácie a po odvolaní opatrení prijatych na predchádzanie §irenia ochorenia
COVID-19.
V zmysle § 38b ods. 3 zákona ó. 59612003 Z. z. o osobitnych ustanovení v öase

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo q,inimoöného stavu funköné obdobie orgánu
§kolskej samosprály, ktoré uplynie v öase krízovej situácie, sa skonöí uplynutím
posledného dia tretieho kalendámeho mesiaca po skonöení kizovej situácie, ak technické
podmienky neumoZiujú ustanovit'noqf orgán §kolskej samosprávy. Ak sa poöas tohto
obdobia ustanoví noqf orgán §kolskej samosprávy, funköné obdobie doteraj§ieho orgánu
§kolskej samosprár,y uplynie dúom nasledujúcim po dni, v ktorom bol novlí orgán §kolskej
samosprár.ry ustanoven)i.
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