Materská škola, Nám. kpt. Nálepku 8, 082 04 Drienov

VOLEBNÝ PORIADOK
PRE VOĽBY DO RADY ŠKOLY
Tento volebný poriadok vychádza z ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o
spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom
zabezpečení v znení ďalších zmien.
1.

Voľby do rady školy (ďalej len „RŠ“) sa uskutočnia 18. decembra 2018 v priestoroch
Materskej školy, Nám. kpt. Nálepku 8, Drienov (ďalej len „MŠ“). Ide o doplňujúce
voľby v kategórii pedagogických zamestnancov školy

2.

Za zabezpečenie volieb je zodpovedný zriaďovateľ alebo ním poverená osoba (riaditeľ
školy).

3.

Doplňujúce voľby sa uskutočňujú voľbou a menovaním v počte členov 1 nasledujúcim
spôsobom:
a) 1 volený zástupca pedagogických zamestnancov školy,

4.

Členom rady školy nemôže byť riaditeľ alebo zástupca riaditeľa školy.

5.

Voľby sa môžu uskutočniť, ak sa zišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v
jednotlivých kategóriách (pedagogickí zamestnanci).

6.

Dátum a miesto konania volieb a volebný poriadok musí byť vyvesený na viditeľnom
mieste pred termínom konania volieb.

7.

Voľby do rady školy riadi volebná komisia (ďalej len „VK“), ktorá je zložená z najmenej
troch členov. VK si zvolí svojho predsedu a zapisovateľa. Členom volebnej komisie
môže byť iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii. Žiadny člen
volebnej komisie nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.

8.

Predseda VK otvorí voľby, oboznámi voličov so spôsobom hlasovania a korektným
označením voľby kandidáta, pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho
zapísanie do prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko, podpis). Riešenie
sporných prípadov je v kompetencii VK.

9.

VK zabezpečí vytlačené hlasovacie lístky. Volebné lístky, ktoré neboli vydané voličom
so zapísaním voliča do prezenčnej listiny, budú preukázateľne vyradené z procesu volieb.
Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy a VK pred voľbami zabezpečí vyhotovenie
hlasovacích lístkov s vhodnými identifikačnými znakmi, napr. pečiatkou.

10. Volebná komisia po skončení volieb spočíta odovzdané hlasovacie lístky a spočíta hlasy
na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia
VK. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je označený zakrúžkovaním určený
alebo nižší počet kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný, ak je kandidát označený iným
spôsobom ako zakrúžkovaním alebo je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet
kandidátov.
11. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu z volieb RŠ, ktorú podpíšu všetci členovia VK,
ustanovený zapisovateľ, a overí ich zriaďovateľom poverený zástupca školy. Súčasťou
každej zápisnice sú prezenčné listiny voličov.
12. Zápisnica vyhotovená VK obsahuje aspoň nasledujúce skutočnosti:
a) označenie volieb,

termín konania volieb ,
počet oprávnených voličov ,
počet zúčastnených voličov ,
zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré
získali,
f) zoznam zvolených členov RŠ.

b)
c)
d)
e)

13. Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch MŠ a
odovzdá zápisnice zriaďovateľovi a zriaďovateľom poverenému zástupcovi školy.
Zápisnice budú archivované v MŠ po celé funkčné obdobie rady školy spolu s
hlasovacími lístkami.
14. Kandidáta do rady školy môže navrhnúť ktorýkoľvek z voličov vopred.
15. Návrh na kandidáta sa predkladá spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe.
16. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním.
17. Do rady školy sú zvolení tí zástupcovia, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov.
Pri rovnosti hlasov sa rozhoduje žrebovaním.
18. Rada školy ako samosprávny orgán má funkčné obdobie štyri roky.
19. Volebný poriadok schváli kategória voliteľov samostatne na začiatku volieb.
20. Voľby
I) Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov
a) Hlasovací lístok osobitne obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých
pedagogických zamestnancov, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s
kandidatúrou.
b) Každý volič môže na hlasovacom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla
najviac 1 kandidáta. Hlasovací lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
c) Členom RŠ sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov.

