Metodické usmernenie pre voľby do RADY ŠKOLY:
RŠ pri MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú EP, SNP 407/1,
Myjava a EP, Hoštáky 671/12, Myjava končí svoju činnosť po 4 ročnom
funkčnom období 20.10.2019.
Riaditeľka MŠ, v spolupráci so zriaďovateľom vyhlásia ustanovenie RŠ na
štvorročné funkčné obdobie s platnosťou od 20.10.2019 do 20.10.2023,
dňa: 03.09.2019.
RŠ pri MŠ, Bradáčova má 11 členov (školské zariadenie má viac ako 25
zamestnancov)
RŠ tvoria:
2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami MŠ
(1 rodič MŠ, Bradáčova, 1 rodič EP, Hoštáky, 2 rodičia EP, SNP)
4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy ani jeho zástupca!!!!
Riaditeľka MŠ vymenováva dňa 03.09.2019 do:
Mandátovej a Volebnej komisie
(3 členná):
Ľubicu Mockovú, zástupkyňu MŠ, Bradáčova 773/30, Myjava - predseda
Alžbetu Mockovčiakovú, zástupkyňu EP, SNP 407/1, Myjava - člen
Mgr. Janku Ševčíkovú, zástupkyňu EP, Hoštáky 671/12, Myjava - člen

Mandátová komisia sa zriaďuje s cieľom zistenia účasti oprávnených voličov
Činnosť mandátovej komisie:
 Zistí počet všetkých oprávnených voličov jednotlivých volieb
 Pred konaním volieb zistí počet zúčastnených voličov

 Zistí či počet zúčastnených voličov je nadpolovičná väčšina všetkých
oprávnených voličov

Volebná komisia sa zriaďuje s cieľom prípravy, kontroly a vyhodnotenia
volieb
Činnosť volebnej komisie pred konaním volieb:
 V spolupráci s RŠ zabezpečí vytlačenie hlasovacích lístkov pre jednotlivé
voľby s názvom:
Hlasovací lístok pre voľby zástupcov pedagogických zamestnancov
Hlasovací lístok pre voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov
Hlasovací lístok pre voľby zástupcov rodičov ( z každej triedy bude
navrhnutí jeden rodič) + dátum konania volieb, očíslovaný zoznam
navrhnutých kandidátov a počet volených kandidátov a
prezenčných listín s názvom:
Prezenčná listina z volieb zástupcov pedagogických zamestnancov
Prezenčná listina z volieb zástupcov nepedagogických zamestnancov
Prezenčná listina z volieb zástupcov rodičov
 Skontroluje pripravenosť volebnej miestnosti a hlasovacej urny
Činnosť volebnej komisie počas konania volieb:
 Na základe poverenia RŠ predseda volebnej komisie otvorí voľby
a stanoví dĺžku trvania volieb
 Pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí prostredníctvom
členov VK jeho zapísanie do prezenčnej listiny (poradové číslo, meno
a priezvisko, podpis), pri voľbách zástupcov rodičov sú prístupné
i viaceré prezenčné listiny – podľa tried.
 Riešenie sporných prípadov je v kompetencii VK.
Činnosť volebnej komisie po vykonaní volieb:
 Bezprostredne po vykonaní volieb zistí počet právoplatných hlasovacích
lístkov

 Pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia VK
 Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky:
a.) Zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním
b.) 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
 VK vykoná sčítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov
 V prípade rovnosti hlasov o členstve v RŠ rozhodne žrebovaním predseda
VK za prítomnosti člena VK a riaditeľa školy
 Z priebehu volieb zabezpečí vyhotovenie zápisnice, ktorú podpíšu všetci
členovia VK
Zápisnica obsahuje:
 Hlavičku: “Zápisnica z volieb zástupcov zamestnancov MŠ, ( respektíve
rodičov detí MŠ, EP...
 Termín konania volieb
 Počet oprávnených voličov
 Počet zúčastnených voličov
 Zoznam navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov
 Zoznam zvolených členov rady školy
 V prípade sporných situácií počas volieb ich stručnú charakteristiku
a spôsob riešenia
 Prílohu tvoria prezenčné listiny všetkých voličov
 Zápisnicu z volieb spolu s prílohou a hlasovacími lístkami odovzdá
predseda VK riaditeľovi školy bezprostredne po ukončení sčítania hlasov
a tým ukončí činnosť VK

Dátum konania volieb do RŠ:
1 zástupca nepedagogických zamestnancov, dátum:........................................

2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, dátum:.......................................
1 zástupca za rodičov detí MŠ, MŠ, Bradáčova, dátum:....................................
1 zástupca za rodičov detí MŠ, EP, Hoštáky, dátum:.........................................
2 zástupcovia rodičov detí MŠ, EP, SNP, dátum:...............................................

