
Volebný poriadok pre voľby do Rady školy 

pri Základnej škole Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, 036 01 Martin 

Časť I. Všeobecné ustanovenia 

1.V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

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

zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. 

2.Voľby do Rady školy ( ďalej len RŠ ) vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s Vyhláškou Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení v znení Vyhlášky č. 230/2009 Z.z. 

3.Voľby sú všeobecné, rovné a tajné. Voľby do RŠ pri ZŠ A. Dubčeka Martin sa uskutočnia:

- pre zástupcov pedagogických zamestnancov – určiť termín 

- pre zástupcov nepedagogických zamestnancov – určiť termín 

- pre zástupcov rodičov  na triednych rodičovských združeniach – určiť termín 

v priestoroch ZŠ A. Dubčeka Martin 

4.Voľby do RŠ sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. 

Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, zriaďovateľom poverený zástupca 

školy vyhlási opakované voľby, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť 

nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. 

5.RŠ má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:

a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ

b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ

c) štyria zvolení zástupcovia rodičov detí ZŠ

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

6. Členom RŠ nemôže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, riaditeľ školského zariadenia

ani zástupca riaditeľa školského zariadenia. 
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7. Oprávnenými voličmi pre voľbu do RŠ  sú rodičia žiakov základnej školy.

8.Voľby do RŠ riadi volebná komisia ( ďalej len VK ), ktorú ustanovuje zriaďovateľom

poverený zástupca vedenia školy. Volebná komisia je zložená najmenej z troch členov. VK si 

zvolí svojho predsedu. Členom VK môže byť iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo VK. 

Žiadny člen VK nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi. 

9.Predseda VK otvorí voľby a stanoví dĺžku trvania volieb, oboznámi voličov so spôsobom

hlasovania a korektným označením voľby kandidáta, pred vydaním hlasovacieho lístka 

voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny ( poradové číslo, meno, priezvisko, 

podpis ). Pri voľbách zástupcov rodičov sú prípustné i viaceré prezenčné listiny, napr. podľa 

jednotlivých tried školy, pritom však pri voľbe zástupcu rodičov do RŠ môžu rodičia uplatniť 

len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v ZŠ. Riešenie sporných prípadov je v kompetencii VK. 

10.Kandidáta na voleného člena do RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený 

určený alebo nižší počet kandidátov ustanovený pre túto skupinu voličov v RŠ. V prípade 

našej školy rodič v hlasovacom lístku môže označiť najviac štyroch kandidátov. 

11.Po vykonaní volieb VK zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných

hlasovacích lístkoch. 

12.Do RŠ sú zvolení tí zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov a rodičov

žiakov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov 

sa o členstve v RŠ rozhodne žrebovaním. 

13.VK vyhotoví zápisnice z volieb do RŠ v každej skupine voličov, ktorá volí svojich zástupcov

v RŠ, ktorú podpíšu všetci členovia VK. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné listiny voličov. 

14.VK vyhlási a zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch ZŠ a na webovej stránke

ZŠ a odovzdá zápisnice zriaďovateľom poverenému zástupcovi školy. Zápisnice budú 

archivované v ZŠ po celé funkčné obdobie RŠ spolu s hlasovacími lístkami. 

15.Na ustanovujúcom zasadnutí RŠ si členovia RŠ spomedzi seba zvolia predsedu RŠ.

Z ustanovujúceho zasadnutia RŠ sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu 

a výsledky volieb do RŠ, mená a priezviská členov RŠ, meno a priezvisko zvoleného predsedu 

RŠ a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí zvolený 

predseda RŠ a riaditeľ školy, ktorí zápisnicu podpisujú. Prílohou k zápisnici sú prezenčné 

listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do RŠ. Zápisnicu a prezenčné 

listiny v dvoch vyhotoveniach je povinný predseda RŠ zaslať zriaďovateľovi, a to najneskôr do 

troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia RŠ. 
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Časť II. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov 

1.Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých pedagogických zamestnancov ZŠ, ktorí

svojím podpisom potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. 

2.Každý volič – pedagogický zamestnanec  môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním

poradového čísla najviac dvoch kandidátov pedagogických zamestnancov ZŠ uvedených na 

volebnom lístku. Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený alebo nižší 

počet kandidátov. 

3.Členom RŠ sa stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov za

pedagogických zamestnancov. V prípade rovnakého počtu hlasov sa rozhoduje žrebovaním. 

Časť III. Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov 

1.Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých nepedagogických zamestnancov

školy, ktorí svojím podpisom potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. 

2.Každý volič – nepedagogický zamestnanec môže na volebnom lístku vyznačiť

zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného kandidáta uvedeného na volebnom lístku. 

Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený počet kandidátov. 

3.Členom RŠ  sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za nepedagogických

zamestnancov. V prípade rovnakého počtu hlasov sa rozhoduje žrebovaním. 

Časť IV. Voľby zástupcov rodičov 

1.Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých rodičov žiakov školy, ktorí svojím

podpisom na návratke potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. 

2.Každý volič – rodič žiaka školy môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním

poradového čísla najviac štyroch kandidátov rodičov žiakov školy uvedených na volebnom 

lístku. Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet 

kandidátov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. 

3.Členmi RŠ sa stávajú štyria kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov za rodičov žiakov

školy. V prípade rovnakého počtu hlasov sa rozhoduje žrebovaním. 

Mgr. Dana Brezňanová

riaditeľka školy 
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