
 

 

Voľby do Rady školy – pokyny pre rodičov 

 

 

Vážení rodičia! 

Rade školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, 06001 Kežmarok sa k 02.11.2020 

skončilo zákonom stanovené štvorročné funkčné obdobie. Ustanovenie novej Rady 

školy určuje výzva zriaďovateľa a zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a vyhláška MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004 Z. z., 

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o 

ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Zároveň platí ustanovenie 

§ 38b, ods. 3 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa funkčné obdobie 

skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej 

situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej 

samosprávy. Keďže núdzový stav na Slovensku sa skončil dňa 14. mája 2021, novú 

radu školy je potrebné ustanoviť do 14. augusta 2021. Vzhľadom na to, že ide 

o prázdninový dátum, voľby do rady školy a ustanovujúcu schôdzu rady školy je nutné 

vykonať do konca júna 2021. 

V tejto súvislosti riaditeľstvo školy oznamuje rodičom detí MŠ a žiakov ZŠ, že voľby 

zástupcov rodičov žiakov ZŠ do Rady školy sa uskutočnia v dňoch 14. a 15. júna 2021 

v čase od 7,00 hod – 18,00 hod. a voľby zástupcov rodičov detí MŠ do Rady školy 

sa uskutočnia dňa 16. júna 2021. Voľby sa uskutočnia v budove školy. Z radov rodičov, 

ktorí nie sú zamestnancami školy, budú volení do Rady školy jeden zástupca rodičov 

za MŠ a traja zástupcovia rodičov za ZŠ. 

Postup voľby zástupcov rodičov do Rady školy: 

1. Riaditeľ školy prijíma do 11.06.2021 do 10,00 hod.: 

 na mailovej adrese skola@skola-sv-kriza.sk Súhlas kandidáta v tomto 

znení: meno, priezvisko navrhovaného kandidáta, trieda, v ktorej má 

navrhnutý dieťa, vyjadrenie sa  -  ”Súhlasím s návrhom na kandidatúru, 

môj súhlas je možné overiť na telefónnom čísle ....................” . 

 osobne Vyhlásenie kandidáta (vyjadrenie súhlasu); tlačivo sa nachádza 

na vrátnici v škole, príp. v priestoroch materskej školy 

 kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť          

ktorýkoľvek z voličov 

 

2. Dňa 11.06.2021 do 12,00 hod. riaditeľ školy predloží zloženie volebných komisií 

pre voľby zástupcov rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ. V prípade záujmu o členstvo 

vo volebnej komisii zo strany rodičov je potrebné kontaktovať riaditeľa školy 

telefonicky najneskôr 10.06.2021 do 10,00 hod. 



 

3. Podmienky priamej voľby do Rady školy: 

 voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, 

 pri voľbe môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí 

v škole 

 platný hlasovací lístok v rámci materskej školy je ten, na ktorom volič 

zakrúžkuje  poradové číslo najviac jedného kandidáta,  

 platný hlasovací lístok v rámci základnej školy je ten, na ktorom volič 

zakrúžkuje poradové číslo jedného, dvoch alebo najviac troch 

kandidátov, 

 do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov tí zástupcovia rodičov, 

ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov oprávnených voličov, 

 volič sa pred vložením hlasovacieho lístka do volebnej urny podpíše na 

prezenčnú listinu, 

 po ukončení volieb volebná komisia spracuje, vyhlási ich výsledky 

prostredníctvom webovej stránky školy, 

 do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia 

rodičov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov, pri rovnosti hlasov 

sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním. 

 

V Kežmarku, 09.06.2021                                                                                                 

 

 

 

 

PaedDr. Pavol Krajči 

riaditeľ školy 

 

 


