Pravidlá a postupy Rady rodičov Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa
Haanova 2697/28, 851 04 Bratislava
V tomto dokumente sú detailnejšie vysvetlené postupy pri voľbách, ako aj náplň funkcionárov
rady, spôsoby zvolávania zasadnutí rady, ich priebeh a náplň práce členov.
Voľba triednych zástupcov do Rady rodičov Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa, Bratislava
(ďalej len rada)
Radu tvoria volení zástupcovia, zástupkyne (ďalej len zástupcovia) rodičov študentov gymnázia,
pričom každú triedu zastupuje jeden zvolený zástupca. Členov, členky (ďalej len člen) rady volia
rodičia danej triedy z viacerých navrhnutých kandidátov, kandidátok (ďalej len kandidáti) tajným
hlasovaním – t.j. napísaním jedného mena vybraných kandidátov na lístok, spravidla na prvom
triednom rodičovskom združení na začiatku školského roka. Pri hlasovaní majú rodičia jedného
študenta alebo študentky (ďalej len študenta) len jeden hlas. Za zvolených sa považuje kandidát
s najvyšším počtom hlasov. V prípade, že najvyšší počet hlasov majú dvaja alebo viacerí kandidáti,
o zástupcovi rozhodne žrebovanie vykonané triednym učiteľom priamo na združení. Funkčné
obdobie zvolených zástupcov v rade trvá jeden školský rok. Členovia rady vykonávajú svoju
činnosť bez nároku na odmenu. V prípade odstúpenia člena rady sa nová voľba uskutoční
na najbližšom triednom rodičovskom združení.
Voľby v rade
Rada má na svojom čele predsedu alebo predsedkyňu a podpredsedu alebo podpredsedkyňu (ďalej
len predseda a podpredseda), ktorí sú volení z členov rady na obdobie jedného školského roka.
Na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných členov rady tajným
hlasovaním – t.j. jednotliví členovia rady pri hlasovaní napíšu meno kandidáta na lístok
z vopred prihlásených kandidátov. O predsedovi a podpredsedovi sa hlasuje osobitne.
Rada môže odvolať predsedu rady alebo podpredsedu rady nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov rady. Hlasovanie sa uskutoční na najbližšom zasadnutí rady, ak o to písomne
požiada minimálne 30% členov rady.
V prípade odstúpenia z funkcie predsedu rady alebo podpredsedu rady sa nová voľba uskutoční
na najbližšom zasadnutí rady.
Náplň práce rady:
- zastupuje záujmy rodičov študentov gymnázia
- prerokúva podnety, pripomienky a sťažnosti rodičov týkajúce sa činnosti gymnázia a jej
zlepšovania
- sprostredkúva názory a podnety rodičov vedeniu gymnázia a Správnej rade škôl
C.S.Lewisa (ďalej len správna rada) a informuje sa o prijatých opatreniach
- spolupracuje s vedením gymnázia a správnou radou pri riešení koncepčných
a hospodárskych záležitostí gymnázia
- vyjadruje sa k návrhu školského poriadku predloženého vedením gymnázia
- vyjadruje sa k návrhu rozpočtu gymnázia a k výške rodičovského príspevku
- môže sprostredkovať riešenie prípadných konfliktov medzi rodičmi a zamestnancami
gymnázia
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Náplň práce predsedu:
- zvoláva zasadnutie rady
- vedie diskusiu na zasadnutí rady
- je zodpovedný za vypracovanie zápisnice zo zasadania rady, v spolupráci s určeným
zapisovateľom
- reprezentuje radu voči vedeniu gymnázia, správnej rade a iným inštitúciám
Náplň práce podpredsedu:
- zastupuje predsedu rady v čase jeho neprítomnosti
- vykonáva činnosť, na ktorú ho delegovala rada alebo predseda rady
Uznášaniaschopnosť rady
Rada je schopná uznášať sa a hlasovať pri účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Svoje uznesenia
prijíma jednoduchou väčšinou zúčastnených členov verejným hlasovaním. Ak o to požiada
niektorý z členov rady pri akomkoľvek hlasovaní, uskutoční sa tajné hlasovanie. Pri voľbe
funkcionárov sa vždy použije tajné hlasovanie.
Príprava a priebeh zasadnutia rady
Zasadnutia rady zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však trikrát počas jedného
školského roka. Prvé zasadnutie rady sa koná spravidla na začiatku októbra, druhé do 2 týždňov
po polročných prázdninách, spravidla vo februári, a tretie spravidla v máji. Predseda rady
informuje o návrhu termínu zasadnutia rady s minimálne s dvojtýždňovým predstihom.
Členovia rady zbierajú podnety od rodičov a postupujú ich ďalej do diskusie na najbližšie
zasadanie rady. Podnety triedneho charakteru sa riešia najprv s triednou učiteľkou alebo učiteľom.
Ak aspoň jedna zo zúčastnených strán prejaví nespokojnosť s riešením alebo prijatými
opatreniami, zúčastnené strany postupujú ďalej podnet na riešenie s osobou z vedenia gymnázia.
V prípade, že sa nepodarilo podnet vyriešiť, postupuje ďalej do diskusie na najbližšie zasadanie
rady. Podnety týkajúce sa celého gymnázia postupujú priamo do diskusie na najbližšie zasadanie
rady. Členovia rady zašlú vyzbierané podnety s dostatočným predstihom predsedovi rady tak,
aby predseda mohol pripraviť program rady. Predseda zašle program rady členom rady minimálne
4 dni pred samotným zasadnutím.
Predseda určuje poradie jednotlivých bodov programu zasadnutia spravidla podľa ich dôležitosti
a zároveň usmerňuje diskusiu. V prvej časti zasadnutia rokujú zástupcovia sami, v druhej časti sú
na zasadnutie prizvaní zástupcovia vedenia gymnázia.
Zápisnica
Zo zasadania rady sa vyhotovuje zápisnica, o ktorej sú rodičia informovaní e-mailom spravidla
do 14 dní prostredníctvom zvolených zástupcov v triedach.
Záverečné ustanovenia
Rada môže zmeniť dokument „Pravidlá a postupy Rady rodičov Bilingválneho gymnázia
C.S.Lewisa“ nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady. Dokument „Pravidlá a postupy
v Rade rodičov Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa“ nadobúda platnosť dňom schválenia v rade
a účinnosť od 1.novembra 2018. Základným dokumentom rady je „Štatút Rady rodičov
Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa“.
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