
 
 

1 
 

Štatút Rady rodičov Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa  

Haanova 2697/28, 851 04 Bratislava 

(ďalej len štatút) 

 

Rada rodičov (ďalej len rada) Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa,  (ďalej len gymnázia) je volený 

orgán reprezentujúci všetkých rodičov študentov a študentiek (ďalej len študentov) školy. 

Hlavným poslaním rady je v spolupráci s vedením školy prispievať k čo najvyššej úrovni 

výchovno-vzdelávacieho procesu na gymnáziu. Rada sprostredkúva názory a podnety rodičov 

vedeniu gymnázia a Správnej rade škôl C.S.Lewisa a informuje sa o prijatých opatreniach.  

Rada je tvorená jedným voleným zástupcom alebo zástupkyňami rodičov za každú triedu školy. 

Členovia, členky rady (ďalej len členovia) sú v triedach volení tajným hlasovaním vždy na prvom 

triednom rodičovskom stretnutí na začiatku školského roka. Členom rady nemôžu byť výchovno-

vzdelávací pracovníci gymnázia.  

Rada má na svojom čele predsedu/predsedkyňu a podpredsedu/podpredsedkyňu (ďalej len 

predsedu a podpredsedu), ktorí sú volení z členov rady na obdobie jedného školského roka. Na ich 

zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady. Rada volí spomedzi 

svojich členov podľa potreby ďalších funkcionárov (napr. tajomník, zapisovateľ, člen komisie) 

Rada vytvára podľa potreby pracovné komisie, ktorých predsedom je spravidla člen rady. Ostatní 

členovia komisie nemusia byť členmi rady. 

Zasadnutie rady zvoláva jej predseda alebo podpredseda podľa potreby, najmenej však  trikrát 

počas školského roka. Radu je možné zvolať aj na základe písomnej žiadosti vedenia gymnázia 

alebo tretiny členov rady. Na zasadnutia sú spravidla prizvaní predstavitelia vedenia gymnázia, 

príp. ďalšie osoby potrebné pre prácu rady.   

Rada je schopná uznášať sa pri účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov na zasadaní. Svoje 

uznesenia prijíma jednoduchou väčšinou zúčastnených členov.  

Rada má právo sa vyjadrovať k návrhu školského poriadku  predloženého vedením gymnázia. 

Rada môže sprostredkovať riešenie prípadných konfliktov medzi rodičmi a zamestnancami 

gymnázia. 

Zasadnutia rady sú verejné. Zasadanie rady sa koná v priestoroch gymnázia.  

Rada môže zmeniť štatút rady nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady. 

Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia v rade a účinnosť od 1.novembra 2018. Činnosť 

a postupy rady sú podrobnejšie opísané v dokumente s názvom „Pravidlá a postupy Rady rodičov 

Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa“. 


