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Pokyn riaditeľa školy  
na zabezpečenie volieb zástupcov rodičov 

do Rady školy  
 

 

 

Na základe poverenia zriaďovateľa  podľa § 25 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. O štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 
vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 
vydávam tento pokyn na zabezpečenie volieb členov Rady školy: 

 

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy – 12. - 13. 10. 2020 (pondelok-utorok) 

čas konania - 16.30 - 17.30 h 

miesto:         - areál školy – pred hlavným vchodom školy 

priebeh: 

Predseda Rodičovskej Rady oznámi riaditeľovi školy návrh na jedného zástupcu rodičov             
do volebnej komisie (VK) do 12. 10. 2020. Riaditeľ školy 08. 10. 2020 cez EDUPAGE 
oznámi rodičom termíny konania  a priebeh volieb do Rady školy za rodičov. Vyzve 
rodičov, ktorí majú záujem kandidovať na miesto, alebo navrhnúť zástupcu rodičov v Rade 
školy, aby zaslali vyplnené tlačivo „Návrh kandidáta na zástupcu rodičov do Rady 
školy“ s uvedením mena kandidáta a telefónneho čísla a triedy ktorú navštevuje jeho 
dieťa. 

Návrh pošle do mailu školy oake@oake.sk najneskôr   12. 10. 2020 do 10.00 h. Po 
sústredení  návrhov a preverení súhlasu s kandidatúrou VK zostaví  konečný zoznam 
kandidátov a riaditeľ školy zabezpečí vyhotovenie hlasovacích lístkov. 

 

Voľby sa uskutočnia 12. 10. 2020 od 16.30 h do 17.30 h pred hlavným vchodom 
školy, pri dodržaní protiepidemiologických opatrení,  za prítomnosti členov volebnej 
komisie (VK), ktorí vykonajú prezenciu prichádzajúcich voličov – rodičov. Po prevzatí 
hlasovacieho lístka na ktorom voliči zakrúžkujú  číslo pred  menom nimi vybraných 
kandidátov,  vhodí rodič hlasovací lístok do volebnej urny a odíde domov. 

Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom sú zakrúžkovaní traja alebo nižší počet 
kandidátov do Rady školy. 

 

Po ukončení volieb 12. 10. 2020 o 17.30 h. VK zistí z prezenčných listín,  či sa volieb 
zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov.  

Ak je počet vyšší alebo rovný ako 251 členovia VK vyhodnotia platné hlasovacie lístky                
a zostavia poradie  kandidátov od kandidáta s najvyšším počtom platných hlasov                                  
po najnižší.  Členom Rady  školy sa  stávajú tí traja zástupcovia rodičov,  ktorí vo voľbách 
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získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve  v Rade 
školy rozhodne žrebovaním. 

Ak je počet nižší alebo rovný 250 oznámi riaditeľ školy opakovanú voľbu rodičom                      
na stránke školy a v EDUPAGE, ktorá sa uskutoční 13. 10. 2020 od 16.30 do 17.30 h.  

Opakovaná voľba sa uskutoční 13. 10. 2020 od 16.30 h do 17.30 h pred hlavným 
vchodom školy, pri dodržaní protiepidemiologických opatrení, za prítomnosti členov 
volebnej komisie – za rodičov a učiteľov, ktorí vykonajú prezenciu prichádzajúcich voličov 
– rodičov. Po prevzatí hlasovacie lístka, na ktorom volitelia zakrúžkujú  číslo pred  menom 
nimi  vybraných kandidátov,  vhodí rodič hlasovací lístok do volebnej urny a odíde domov. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom sú zakrúžkovaní traja alebo nižší počet 
kandidátov do Rady školy. 

Po ukončení volieb o 17.30 h. členovia VK zistia z prezenčných listín počet zúčastnených 
voličov, vyhodnotia platné hlasovacie lístky a zostavia poradie  kandidátov od kandidáta     
s najvyšším počtom platných hlasov po najnižší.   

Členom Rady  školy sa  stávajú tí traja zástupcovia rodičov, ktorí vo voľbách získali 
najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve  v Rade školy 
rozhodne žrebovaním. 

VK po ukončení  volieb vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb. Zápisnicu spolu 
s hlasovacími lístkami a prezenčnou listinou voličov odovzdá v zapečatenej obálke 
riaditeľovi školy, ktorý ju na ustanovujúcom zasadaní odovzdá Rade školy. Do dňa 
ustanovujúceho zasadania bude obálka uložená v trezore školy. 

 

 

Košice 06.10.2020 
 
 
 Ing. Peter   O r s z á g h 

                   riaditeľ školy 
     
 


