
Voľby do Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole, M. R. Štefánika 17. 

Martin 
Voľby budú prebiehať nasledovne: 

1. V dňoch 25.4. - 26.4. 2017 prebehnú voľby, volebným lístkom Vám budú distribuované počas 
rodičovského združenia.  

2. Pri spojenej škole podľa osobitného predpisu sa ustanovuje len jedna rada školy. Jej zloženie 
zohľadní druhy a typy škôl, ktoré sú organizačnými zložkami spojenej školy. 

3. Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden 
hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení t.j. jeden hlas za oboch 
rodičov.  

4. Volebný lístok rodičom bude doručený prostredníctvo triedneho učiteľa, ktorý má v triede 
najstaršie z detí jednej rodiny. 

5. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť volieb počas rodičovského združenia, vyžiadajte si 
volebný lístok prostredníctvom svojho triedneho učiteľa. 

6. Za každý príslušný stupeň vzdelávania sa volí jeden zástupca zakrúžkovaním (1 EMŠ, 1 EZŠ, 
1EG). 

7. Volebná komisia (VK): 
 bezprostredne po ukončení volieb zistí počet právoplatných hlasovacích lístkov, 

 pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia VK, 

 vykoná sčítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov, 

 v prípade rovnosti hlasov o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním predseda VK 
za prítomnosti člena VK a riaditeľa školy, 

8. Platnosť resp. neplatnosť hlasovacích lístkov: 
 platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním, 
b) zakrúžkovaný je určený alebo nižší počet kandidátov, 
c) poškodený hlasovací  lístok(roztrhnutý, popísaný, pokreslený, ...), ktorý spĺňa ostatné 

podmienky je právoplatný,  
d) dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok je platný, ak spĺňa ostatné 

podmienky. 
 neplatný hlasovací lístok : 

a) kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním, 
b) zakrúžkovaný je vyšší ako stanovený počet  kandidátov 

 
9. Platnosť volieb: 

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených 
voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási  opakovanú 
voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny 
nevyžaduje.  

10. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy tí zástupcovia pedagogických 
zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy alebo školského 
zariadenia a zástupca žiakov príslušnej strednej školy, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet 
hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne 
žrebovaním 
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