
Harmonogram 
 

Racionalizácia siete základných škôl  
 
1. Pracovné stretnutie vedenia mesta, poslancov, riaditeľov škôl, predsedov rád rodičov 
a rád škôl a zástupcov zamestnancov 
T: 13. 02. 2013 
 
2. Prerokovanie materiálu v komisiách MsZ 
T: do 25. 02. 2013 

 
3. Prerokovanie materiálu v radách škôl, radách rodičov a pedagogických radách  
T: do 22. 02. 2013 

 
3. Prerokovanie materiálu v Mestskej školskej rade   
T: do 15.03.2013 
 
4. Prerokovanie materiálu v MsZ  
T: 26. 02. 2013 

 
5. V prípade prijatia súhlasného stanoviska MsZ s vyradením jednej zo škôl, úrad zabezpečí:  
 

- stanovisko Obvodného úrade Trnava a Štátnej školskej inšpekcie v Trnave  
- zaslanie žiadosti na MŠVVaŠ SR o vyradenie školy v Seredi  zo siete škôl SR. 

T: do 31. 03. 2013 
 

6. Po rozhodnutí MŠVVaŠ SR o vyradení ZŠ zo siete škôl SR pripraviť:  
 
VZN, ktorým Mesto Sereď zrušuje základnú školu 
VZN o školských obvodoch 
T: do 15. 06. 2013 
 
7. MsZ uloží riaditeľovi zrušenej školy:  

- vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku a záväzkov 
- protokolárne odovzdať zriaďovateľovi – mestu Sereď – inventarizovaný stav majetku 

a záväzkov  
- pripraviť protokol o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 

zamestnancov zrušenej ZŠ a následne ich odovzdať riaditeľovi zostávajúcej ZŠ  
- pripraviť protokol zrušenej ZŠ o odovzdaní spisovej agendy a následne ich odovzdať 

riaditeľovi zostávajúcej ZŠ  
T: k 30. 06. 2013 ZŠ 
 
8. MsZ schváli dodatok k zriaďovacej listine zostávajúcej školy 
 
9. MsZ na svojom rokovaní uloží prednostovi MsÚ   spracovať zmluvy o zverení hnuteľného 
a nehnuteľného majetku do správy zostávajúcej školy v Seredi s účinnosťou od  
T:  15. 06. 2013 

 
     

 



10. V prípade vzdania sa členstva členov rady zostávajúcej školy zabezpečiť voľby do rady 
školy s prihliadnutím na uskutočnené vyradenie ZŠ zo siete škôl, pričom jednotliví kandidáti 
do rady školy budú navrhnutí aj z kandidátov zrušenej ZŠ, v súlade s Vyhláškou č. 291/2004 
Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti  o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 
zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

a) Zverejniť výzvu na voľby členov do rady školy  
 Zodp.:    mesto Sereď (odd. ŠRKaŠ) 
 T: 20. 09. 2013 
b) Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy 
Zodp.:    mesto Sereď 
Termín:  do 10. 09. 2013 

 
11. Riaditeľ zrušenej školy v zmysle § 29 Zákonníka práce ako zamestnávateľ: 

 
a)   je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností 

z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak 
u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o 

i. dátume alebo navrhovanom dátume prechodu 
ii. pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na 

zamestnancov 
iii. plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov 

b) je povinný s cieľom dosiahnuť dohodu najneskôr mesiac pred tým, ako uskutoční 
opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov, prerokovať tieto opatrenia so zástupcami 
zamestnancov. 

c) Povinnosti ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú aj na preberajúceho 
zamestnávateľa. 

a. Zodp.:    zriaďovateľ, riaditelia ZŠ 
b. Termín:  v texte 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


