ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO VÝBORU VÝCHODNÉHO
DIŠTRIKTU ECAV NA SLOVENSKU
Článok I.
Presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku zriadilo školský výbor, ako svoj
poradný a iniciatívny orgán pre zriaďovanie a riadenie evanjelických a.v. cirkevných škôl
a pre vyučovanie náboženskej výchovy na štátnych a súkromných školách.
Článok II.
ŠV VD ECAV má 10 členov a pracuje v zložení:
predseda,
(podpredseda),
tajomník VD ECAV pre školstvo,
2 riaditelia stredných škôl na území VD ECAV,
1 riaditeľ ZŠ na území VD ECAV,
1 riaditeľ MŠ na území VD ECAV,
1 zástupca duchovných správcov škôl na území VD ECAV,
3 predsedovia školských výborov seniorátov VD ECAV.
Článok III.
1. Predsedu ŠV VD ECAV volí dištriktuálny konvent na návrh DP, členov ŠV VD menuje
DP.
2. Predseda (podpredseda) školského výboru :
- zvoláva zasadnutia ŠV VD podľa plánu činností a v prípade písomnej požiadavky najmenej
3 členov ŠV VD alebo DP zvoláva zasadnutie ŠV VD v lehote 20 dní od oznámenia
požiadavky
- zodpovedá za činnosť ŠV VD
- spolupracuje s riaditeľmi cirkevných škôl vo veciach prerokovania a informovania
o aktuálnych právnych a ekonomických otázkach, najmä o novo vydaných právnych normách.
3. Podpredsedu ŠV VD ECAV si volí školský výbor VD ECAV
Článok IV.
1. ŠV VD pracuje v organizačnej, personálnej, metodickej a materiálnej oblasti v činnosti
cirkevných škôl a vo výučbe náboženstva. Pri zistení nedostatkov ŠV VD predloží
zriaďovateľovi písomnú správu s návrhom na riešenie. Zriaďovateľ poverí členov ŠV VD
vykonať potrebné zistenia a podať návrh na odstránenie nedostatkov.
2. ŠV VD predkladá správu o stave školstva na dištriktuálny konvent s návrhom na riešenie
(návrh na uznesenie).
3. ŠV VD vypracuje plán činnosti na každý kalendárny rok, ktorý schvaľuje DP a jeho
zasadnutie zvoláva predseda ŠV VD. Zasadnutí sa môže zúčastniť predsedníctvo, prípadne
členovia DP.
4. Na zasadnutia ŠV VD riaditelia škôl pripravia prehľad o činnosti školy, o možnostiach
zlepšenia kvality vyučovacieho procesu a potrieb, ktoré je možné realizovať v rámci dištriktu.
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5. ŠV VD môže na svoje zasadnutie prizývať hostí k prejednaniu aktuálnych otázok.
Prizvaní hostia sa zúčastňujú na zasadnutia bez práva hlasovať.
6, ŠV VD vzájomne spolupracuje so ŠV ZD ECAV a celocirkevným ŠV ECAV.
Článok V.
ŠV VD pri spolupráci so školskými dekanmi, duchovnými správcami a riaditeľmi škôl dbá na
to, aby bol zistený objektívny stav výučby na cirkevných školách a spôsob a kvalita výučby
náboženstva na štátnych a súkromných školách.
Článok VI.
ŠV VD spracuje návrhy na použitie cirkevného finančného príspevku a aktívne vyhľadáva
a spolupracuje pri spracovaní projektov na získanie grantov, prostriedkov z nadácií a pod.
Článok VII.
Zápisnice zo ŠV VD sú doručované zriaďovateľovi škôl v lehote 7 dní od zasadnutia.
Výpisy z uznesení zo zasadnutia ŠV VD sú predkladané na zasadnutie Presbyterstva VD
ECAV.
Článok VIII.
Zrušuje sa štatút ŠV VD ECAV zo dňa 4.11.2003.
Tento štatút bol po prerokovaní schválený Dištriktuálnym presbyterstvom VD ECAV na
Slovensku, na zasadnutí dňa 15.3.2008 uznesením č 21/2008.
Účinnosť nadobúda dňom zverejnenia v zbierke CPP ECAV.
Prešov, 15.3.2008

Ing. Ján Brozman

Mgr. Slavomír Sabol

dozorca VD ECAV

biskup VD ECAV
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