Volebný poriacJok
pre vol'by do Racly školy pri Základnej škole s matersl<ou šl<olou,
až 20júna 2019

Št<otská 16, O53 21 Marl<ušovce, l<onané v clňoch 18

Číslo:2l201,9

Tento volebný poriadok sa vydáva pre účelyvolieb čIerrov do rady školy, l<torá je ako orgán školskej

samosprávy ustanovená v zmysle Zákona č.59612003 Z. z. o štátnej správe v šl<olstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zál<onov v znení neskorších predpisov a v súlade s
Vyhláškou VŠSn č. 291"12004 7. z. v ptatnom znení, l<torou sa určujúpodrobnosti o spósobe

ustanovenia orgánov školskej samosprávy,

o ich zložení,o ich

organizačnom a finančnom

zabezpečeni v znení nesl<oršich predpisov.

časťt.

všeobecnéustanovenia

1)Vol'by clo Rady školy (d'alej aj RŠ)vyhlasuje zriad'ovatel'v súlade s Vyhláškou Ministerstva
Šl<olstva SR

291/2004 Z, z. v platnom znení, ktorou sa určujúpodrobnosti

o

spósobe

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečenív znení nesl<orších predpisov. Zriad'ovatel'móže delegovať svojho zástupcu

al<o

pozorovatel'a voIieb. Vol'by sú všeobecné,rovné a tajné.

2) Riaditel'šl<oly zverejní na verejne prístupnom mieste v škole, na webovej stránke škoiy,
prostredníctvom žiacl<ych knižiek alebo inal< obvyl<lým spósobom oznam o r_rsl<utočnenívolieb
a,yýzvu na podávanie návrhov na kanclidátov do volieb nš. ruávrh na l<andidáta do volieb Rš za
-Y
rc.ldičov ZS

1"4.

je možnépreciložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe najnesl<ór
.

do

1úna 2019 do 15.30 hoci, na riaditel'stve zál<|adnej školy a návrh na kandidáta do volieb RŠ

za rodičov MŠje možnépredložiť spolu so súhlasom kandicláta v písomnej poclobe najneskór
do 14, júna 2019 do 15.30 hod. u zástupcut matersl(ej školy, Oznam o dáturne a mieste l<onania

volieb, ltýzva na podávanie návrhov na l<andidátov al<o aj volebný poriadol< mr"isia
zverejnené najnesl<ór 10 dní pred začiatl<om volieb,

Vol'by

c1o

RŠpre všetky kategórie volených zástupcov sa uskutočnia clňa

18. júna 2019 v čase od ].]..00 do ].7.00 [rod.
v priestoroch ZŠ

byť

-

zástupcovia pedagogických zamestnancov MŠ
zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ

zástupcovianepedagogickýchzamestnancov
zástupcovia rodičov za MŠ
zástupcovia rodičov za ZŠ

3) RŠmá
a)

].]_

členov a pozostáva z nasledujúcích zástupcov:

jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
ZŠ,

b)jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov MŠ,
c)

jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
školy,

d) traja zvolení zástupcovia rodičov žiakov ZŠ,

e)jeden zvolený zástupca rodičov detí MŠ,
f) štyria deIegovaní

zástupcovia zriadbvatel'a.

členom rady školy nemóže byť riaditel'alebo zástupca riaditel'a školy,
4) OPrávnenýmivoliČmi Pre vol'bu Členov RŠsú všetci zamestnanci
školy, ktorímajúso Zš s Mš

uzatvorenú pracovnú zmluvu, a teda sú v pracovnom pomere v deň konania
volieb a rodičia
detízšs Mš, ktoré sú vedené v databáze detía žiakovzš s Mš v deň konania volieb.
Pri volbe zástuPcu rodiČov do orgánu školskej samosprávy móžu
rodičia uplatniť len jeden hlas

bez rozdielu v počte ich detí v škole.
5) Vol'bY do radY ŠkolY sa uskutoČnia a ich výsledok bude platný,
ak sa volieb zúčastnínadpolovičná

váČŠinaoPrávnených voliČov, Ak sa volieb nezúčastnínadpolovičná
váčšinaoprávnených
voliČov, oPakovaná vol'ba do RŠza kategóriu v ktorej sa prvého kola
nezúčastnilanadpolovičná
váčšina oprávnených voličov sa uskutoční dňa

20. júna 2Ot9 v čase od 11.00 do 17.00 hod.
v Priestoroch ZŠ,PriČom Pri opakovaných volbách nie je podmienkou
platnosti výs|edku účasť

nadpolovičnej váčšiny oprávnených voličov.

časťlt.

volebná komisia

1)

Vol'bY do RŠriadi volebná komisia (d'alej aj VK) menovaná na
návrh riaditel,a školy
zriad'ovatelbm. Volebná komisia je sedemčlenná, za každúkategóriu
volených zástupcov jeden

Člen a za zriad'ovatel'a dvaja Členovia, pričom jeden z jej členov je ustanovený
za predsedu.
Členom volebnej komisie mÓŽe byť iba ten, kto súhlasísosvojím členstvom vo
VK. žiadny člen

volebnej komisie nemóže kandidovať vo vol'bách. Volebná komisia je zriadená s cielbm
prípravy, organizácie, kontroly a vyhodnotenia volieb. Za jej činnosťje zodpovedný predseda
VK.
2) Činnosťvolebnej komisie pred konaním volieb:

-

skontroluje zverejnenie oznamu o konanívolieb a možnosti podávať návrhy na kandidátov
do volieb Rš v určenom termíne,

-

v

spoluprácis riaditelbm školy zistípočetoprávnených voličov,

v spolupráci s riaditel'om školy zabezpečívytlačeniezodpovedajúceho počtu hlasovacích

lístkov pre jednotlivé vol'by (Hlasovací lístok pre vol'bu zástupcov pedagogických
zamestnancov zaZŠa za MŠdo rady školy, Hlasovací lístok pre vol'by zástupcov rodičov

žiakov zaZŠa rVŠdo rady školy, Hlasovací lístok pre vol'bu zástupcov nepedagogických
zamestnancov do rady školy ktoré budú obsahovať dátum konania volieb, informáciu o

počte volených kandidátov, všeobecné pokyny

k

spósobu volby

(označenie

zakrúžkovaním)a poradové čísla,priezviská a mená kandidátov (v abecednom poradí),
ktorí so svojou účasťouvo vol'bách súhlasili,

-

zabezpečí,že hlasovacie lístky budú opatrené vhodnými identifikačnými znakmi, t.

j.

názvom organizácie a odtlačkom pečiatky obce,

-

zabezpečívytlačenieprezenčných listín pre jednotlivé volby,
skontroluje pripravenosť volebnej miestnosti a hlasovacej urny.

3) Činnosťvolebnej komisie počas konania volieb:

-

na základe poverenia zriadbvatelbm, predseda VK otvorí a ukončívol'by v stanovený čas,

pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečíjehozapísanie do prezenčnej listiny
(poradové číslo,meno a priezvisko, podpis),

-

zabezpečí,že vytlačenéhlasovacie lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísanímvoliča
do prezenčnej listiny, budú preukázate|'ne vyradené z procesu volieb,

-

dohliada na transparentný priebeh volieb,

na požiadanie voliča ho informuje o spósobe hlasovania

av

prípade potreby umožní

voličovi aby si prizval na pomoc doprovod, ktorí však nemóže byť z členov VK

-

riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie.

4) Činnosťvolebnej komisie po

-

vykonanívolieb:

bezprostredne po ukončenívoliebzistí počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
sčítaplatné hlasovacie lístky, pričom za platné h|asovacie lístkysa považujútie, na ktorých

je označený zakrúžkovanímurčený alebo nižšípočetkandidátov podl'a jednotlivých častí

tohto volebného poriadku; poŠkodený hlasovacílístok(roztrhnutý, popísaný, pokreslený,
a pod.), ktorý spÍňa ostatné podmienky, je platný,

-

doPÍsaníkandidáti sa neberú do úvahy, ale ak hlasovacílístok spíňa ostatné podmienky je
platný,
sČÍtanePlatné hlasovacie lístky, priČom hlasovací lístok je neplatný, ak

je

kandidát

oznaČený iným sPÓsobom ako zakrúžkovaním,alebo je zakrúžkovaný vyššíako stanovený

počet kandidátov,

-

vykoná sčítaniehlasov pre jednotlivých kandidátov,

Pri sČÍtaníhlasovacích lístkov a hlasov sú prítomnílen členovia VK a

zriad,ovate1,om

delegovaný zástupca ak je prítomný pri ukončenívolieb

-

v PríPade rovnosti hlasov o Členstve v rade školy rozhodne žrebovaním predseda VK
za

Prítomnosti Členov VK, riaditel'a Školya prípadnéhozriadbvatelbm delegovaného
pozorovatel'a,

-

z Priebehu volieb zabezpeČÍ vyhotovenie zápisnice, ktorú podpíšu všetci členovia
VK,

Zápisnica obsahuje:
- označenie volieb,
- termín konania volieb,

- počet oprávnených voličov,
- počet zúčastnených voličov,
- zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných
hlasov,

- zoznam zvolených členov RŠ,
- v PríPade sPorných situácií poČas volieb ich stručnúcharakteristiku a spósob
riešenia,
- Prílohu tvoria PrezenČné listiny voliČov, volebné lístky a písomný súhlas
volených kandidátov,

o

záPisnice z volieb spolu s prílohou a hlasovacími lístkami odovzdá predseda
volebnej
komisie riaditelbvi školy bezprostredne po u končen í sčítan ia hlasov,

5) VK oficiálne vYhlási výsledky volieb zverejním v priestoroch Zš a následne publikovaním
na
webovej stránke obce, školy a tým ukončíčinnosťvolebnej komisie.

časťltl.

Voíby zástupcov pedagogických zamestnancov
zabezpečívolebná komisia v spolupráci so zástupcom povereným riadením školy

1)

Volebný lístok okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahuje v abecednom

poradí očíslovanýzoznam pedagogických zamestnancov ZŠa

pedagogických

zamestnancov MŠ,ktorí volebnej komisii písomne potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou,
2)

Kandidátom na volebnom lístku nemóže byť člen volebnej komisie.

3)

Každý oprávnený volič, pedagogický zamestnanec ZŠ,móže na volebnom lístku
z uvedených kandidátov vyznačiťzakrúžkovanímporadového číslaalebo zakrúžkovaním

mena a priezviska najviac 1 kandidáta. Každý oprávnený volič, pedagogický zamestnanec

MŠ,móže na volebnom lístku z uvedených kandidátov vyznačiťzakrúžkovaním
poradového číslanajviac 1 kandidáta. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
4)

Členom RŠsa stávajú dvaja kandidáti s najvyššímpočtom získaných hlasov, z toho jeden
za pedagogických zamestnancov ZŠa jeden za pedagogických zamestnancov MŠ,V prípade

rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a d'alších kandidátov v poradí rozhodne o
členstve v rade školy žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditel'a školy a
prípad ného zriad'ovatelbm delegova ného pozorovatel'a,
5)

Ak zástupca pedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom rady

školy sa stane d'alšípedagogický zamestnanec, ktorý vo vol'bách získal najvyššípočet
hlasov.

časťlv.

Volby zástupcu nepedagogických zamestnancov

zabezpečívolebná komisia v spolupráci so zástupcom povereným riadením školy

1)

Volebný lístok okrem všeobecných údajov a identifikačných znakov obsahuje v abecednom

poradíočíslovanýzoznam nepedagogických zamestnancov ZŠs MŠ,ktorívolebnej komisii
písomne oznámia svoj súhlas s kandidatúrou,

2)

Kandidátom na volebnom lístku nemóže byť člen volebnej komisie,

3) Každý oprávnený volič, nepedagogický zamestnanec, móže na volebnom

lístku

z uvedených kandidátov vyznačiťzakrúžkovanímporadového číslaalebo zakrúžkovaním

mena a priezviska najviac

1_

kandidáta uvedeného

na volebnom

lístku. Volebný lístok,

ktorý je inak upravený, je neplatný.

4l

Členom RŠsa stáva jeden kandidát

s

najvyššímpočtom získaných hlasov

za

nepedagogických zamestnancov. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhodne o členstve v
rade školy žrebovaním predseda VK za prítomností členov VK, riaditel'a Školy a prípadného

zriadbvatelbm de legovaného pozorovatel'a,

5) Ak zástuPca

nePedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancorn školy, členom

radY ŠkolY sa stáva d'alŠÍnepedagogický zamestnanec, ktorý vo vol'bách získal najvyšší
počet hlasov.

časťv.

Volby zástupcov rodičov
zabezpečízástupca poverený riadením školy v spolupráci s voIebnou komisiou

1)

Kandidáta na voleného Člena RŠmóže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkolvek
z voliČov alebo

kandidát sám móže oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do Rš. Termín

Prijatia písomných návrhov kandidátov do volieb RŠza

ZŠje

do 14. júna 2019 do 15.30 hod

na riaditel'stve Školya za MŠje do 14. júna2019 do 15.30 hod u zástupcu materskej
školy,

2) Volebná komisia Prijíma návrhy na

kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné

listinY voliČov, vyhotoví volebný lístok, ktorý bude okrem všeobecných údajov a
identífikaČných znakov obsahovať očíslovanýzoznam navrhnutých kandidátov
v
abecednom poradí.

3)

KaŽdý voliČ - rodiČ Žiaka ZŠmóže na volebnom lístku,vyznačiťzakrúžkovanímporadových
ČÍselalebo zakrúŽkovaním mena a priezviska najviac troch kandidátov za rodičov
žiakov Zš

a kaŽdý voliČ - rodiČ Žiaka MŠmóže zakrúžkoVaťjedného kandidáta

za. rodičov Mš

uvedených na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

4) Volebný lístok uPravený

podl'a vlastnej vóle vhodí oprávnený volič osobne do urny

umiestnenej v priestoroch ZŠs tvlŠŠkotská ].6, 053 2]- Markušovce.

5)

OPrávnení voliČi z radov rodiČov si móžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu v počte
svojich
detí v škole.

6)

Členmi RŠsa stávajú prvítraja kandídáti podl'a počtu získaných hlasovza rodičovžiakovv
ZŠa Prvý

kandidát Podl'a počtu získaných hlasov za rodičov Mš. V prípade rovnakého počtu

hlasov druhého a d'alŠÍchkandidátov v poradío zvoleníza člena Rš za rodičov
Zš alebo Mš

rozhodne Žrebovaním predseda VK za prítomnosti členov VK, riaditel'a školy, prípadného
zriadbvatelbm delegovaného pozorovatel:a a za prítomnosti zástupcu rodičov.

7}

Ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, členom rady
školy sa stáva
d'alŠÍzvolenýzástupca rodičov, ktorý vo vol'bách získatnajvyššípočet
hlasov.

časťvl.

záverečné ustanovenia

r_)

Zápisnice

z volieb

vyhotovené volebnou komisiou spolu

listinami, písomnými súhlasmi volených kandidátov

a

s

prílohami (prezenčnými

hlasovacími lístkami) budú

odovzdané zriadbvatelbvi do 24 hodín od ukončenia volieb a budú uloženév registratúre
Obce Markušovce ZŠs MŠpočas celého funkčnéhoobdobia rady školy.
2)

Ustanovujúce zasadnutie RŠzabezpečízriadbvatel'v spolupráci s povereným zástupcom
riaditel'a ZŠs MŠv primeranom termíne od skončenia volieb.

-ogei

V Markušovciach dňa 3. júna 201"9

Marek Virág
starosta obce

