
 
 

Základná škola, Kudlovská 11, Humenné 

 

VÝZVA NA  DOPLŇUJÚCU VOĽBU   ČLENA  RADY  ŠKOLY  

Riaditeľstvo Základnej školy Kudlovská 11 v Humennom Vám oznamuje, že podľa 

Štatútu Rady školy Základnej školy Kudlovská 11 z dôvodu zániku členstva v rade školy člena 

z rodičov žiakov a podľa Článku 5 bod 12b uskutoční doplňujúcu voľbu člena rady školy 

z rodičov žiakov školy dňa 19.septembra 2022 v čase od 16.00 hod do 18.30  hod v základnej 

škole. 

Riaditeľka školy do 19.9.2022 do 16.30 hod. prijíma: 

 na mailovej adrese admin@zskudhe.edu.sk alebo osobne na sekretariáte školy  

meno, priezvisko navrhovaného kandidáta, trieda, v ktorej má navrhnutý dieťa/deti, 

vyjadrenie:  

„SÚHLASÍM SO  SVOJOU  KANDIDATÚROU  VO  VOĽBÁCH  DO  RADY  ŠKOLY  NA 

VOLEBNÉ OBDOBIE OKTÓBER 2022 - OKTÓBER 2024 PRI  ZÁKLADNEJ ŠKOLE  KUDLOVSKÁ 11 

V HUMENNOM  ZA  RODIČOV ŠKOLY. MOJE DIEŤA NAVŠTEVUJE V ŠKOLSKOM ROKU 

2022/2023 ....................... TRIEDU.  

Riaditeľka školy určí  volebnú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Podmienky  priamej voľby :  

 voľby do Rady školy sa uskutočnia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených 

voličov, ak sa nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy 

vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti 

nadpolovičnej väčšiny  nevyžaduje; 

 návrhová komisia overí, na základe prezenčnej listiny, počet nadpolovičnej väčšiny 

oprávnených voličov -rodič, zastupujúci viacero detí, svoju prítomnosť potvrdí na 

prezenčnej listine v najnižšom ročníku; 

 voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním; 

 pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len 

jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole; 

 platný hlasovací lístok je ten, na ktorom rodič zakrúžkuje  por. číslo  jedného, dvoch, 

troch alebo najviac  štyroch uchádzačov zo zoznamu kandidátov , ktorí so svojou 

kandidatúrou súhlasili; 
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 do Rady školy je zvolený vo voľbách za člena  ten zástupca rodičov žiakov školy , ktorý vo 

voľbách získal najvyšší počet hlasov oprávnených voličov; 

 volič, pred odchodom zo školy vloží hlasovací lístok do volebnej urny za prítomnosti 

členov volebnej komisie; 

 volebná komisia po spracovaní volieb, vyhlási ich výsledky prostredníctvom webovej 

stránky školy; 

 víťazom je kandidát s najvyšším počtom hlasov, ak nastane rovnosť hlasov, o víťazovi  sa 

rozhodne žrebovaním (§ 1 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.), 

 riaditeľka  školy  v spolupráci s volebnou komisiou zabezpečí zapísanie zápisnice z volieb 

za prítomnosti jej overovateľov. 

 

                                                                  

  V Humennom, 14.09.2022                                                                                                

                                                                                                    Mgr. Paulína Škerlíková 

                                                                                                            riaditeľka školy 


