Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Volebný poriadok pre doplňujúce voľby Rady školy
pri Základnej škole, Kudlovská 11, Humenné
Všeobecné ustanovenia
Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely doplňujúcej voľby členov do rady školy.
Riaditeľ školy zverejní na verejne prístupnom mieste v škole, na webovom sídle školy, či
v prípade potreby, inou vhodnou formou komunikácie s rodičmi žiakov, oznam o uskutočnení
volieb a výzvu na podávanie návrhov na kandidátov do volieb rady školy.
2.
Oznam o dátume a mieste konania volieb, výzva na podávanie návrhov na kandidátov, ako aj
volebný poriadok musia byť zverejnené na webovom sídle školy, na informačných paneloch
pri vstupoch do budovy ZŠ.
3.
Doplňujúca voľba zástupcov rodičov sa uskutočni 19.septembra 2022 v čase od 16.30 hod do
18.30 v základnej škole, sú všeobecné, rovné a tajné. Doplňujúca voľba do rady školy je platná,
ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina
oprávnených voličov, zástupca školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných
voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.
4. Oprávnenými voličmi pre voľbu členov do rady školy za rodičov sú rodičia detí Základnej školy
Kudlovská 11, Humenné. Vo voľbách má každá rodina, bez ohľadu na počet detí, jeden hlas.
5. ZŠ Kudlovská 11, Humenné je volebnou miestnosťou pre voľby zástupcov rodičov žiakov.
6. Voľby do rady školy riadi volebná komisia, ktorú ustanovuje riaditeľ školy. Je zložená z troch
členov. Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní zvolí svojho predsedu. Volebná komisia
riadi a koordinuje voľby a vyhlási ich výsledok. Členom volebnej komisie môže byť len ten,
kto súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii. Žiadny člen volebnej komisie nemôže
kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.
7. Členom volebnej komisie pre členov do rady školy za rodičov sú obvykle rodičia a zástupca
riaditeľa školy.
8. Riaditeľ školy v spolupráci s volebnou komisiou pred voľbami zabezpečí vyhotovenie
hlasovacích lístkov s vhodnými náležitosťami a údajmi.
9. Riaditeľ školy ustanovuje pred voľbami mandátovú komisiu, ktorá je zložená z troch členov a
zriaďuje sa v škole za účelom zistenia účasti oprávnených voličov. Činnosť mandátovej komisie
 zistí počet všetkých oprávnených voličov jednotlivých volieb
 po skončení prvého kola zistí, či počet zúčastnených voličov je nadpolovičnou väčšinou
všetkých oprávnených voličov
 výsledok svojho zistenia oznámi riaditeľovi školy
 riaditeľ školy vyhlási platnosť volieb
10. Na základe poverenia riaditeľom školy predseda volebnej komisie následne otvorí voľby a
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, trieda a podpis/. Riešenie sporných prípadov je v kompetencii
volebnej komisie. Volebná komisia zabezpečí, že vytlačené hlasovacie lístky, ktoré neboli
vydané voličom, budú preukázateľne vyradené z procesu volieb.
11. Po skončení volieb volebná komisia spočíta odovzdané hlasovacie lístky a spočíta hlasy na
platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasov sú prítomní len členovia volebnej komisie.
Platný hlasovací lístok: zakrúžkovaním je označený príslušný alebo menší počet kandidátov.
Poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, pokreslený...),ktorý spĺňa ostatné
podmienky, je tiež právoplatný. Neplatný hlasovací lístok : ak je kandidát označený iným
spôsobom ako zakrúžkovaním, nie je označený žiadny kandidát alebo je zakrúžkovaný vyšší
ako stanovený počet kandidátov. Prípadne je dopísaný ďalší kandidát.
12. Volebná komisia vyhotoví zápisnice z doplňujúcich volieb do rady školy, ktorú podpíšu všetci
členovia volebnej komisie a overí ju riaditeľ školy. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné
listiny voličov, súhlas kandidátov s kandidatúrou vo voľbách a platné hlasovacie lístky.
1.

13. Zápisnica vyhotovená volebnou komisiou obsahuje aspoň nasledujúce skutočnosti:
označenie volieb – hlavičku : Zápisnica z doplňujúcich volieb do Rady školy pri
Základnej škole, Kudlovská 11, Humenné za zástupcov rodičov.
termín konania volieb
počet oprávnených voličov
počet zúčastnených voličov
zoznam všetkých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali
zoznam zvolených členov do rady školy
v prípade sporných situácií počas volieb ich stručnú charakteristiku a spôsob riešenia
prílohu tvoria prezenčné listiny voličov a hlasovacie lístky
14. Volebná komisia vyhlási výsledky volieb a odovzdá zápisnice spolu s prílohami a hlasovacími
lístkami riaditeľovi školy. Následne zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch školy
a na webovom sídle školy. Zápisnice tvoria prílohu zápisnice z ustanovujúcej schôdze rady
školy. Zápisnice budú archivované v škole celé funkčné obdobie rady školy spolu s hlasovacími
lístkami.
Voľby zástupcov rodičov
1)
Voľbám bude predchádzať zostavenie kandidátky na základe návrhov zákonných
zástupcov žiakov školy.
Zákonní zástupcovia si prevezmú lístok:
„Návrh na kandidáta pre voľby do Rady školy pri ZŠ, Kudlovská 11, Humenné“ na ktorom
vyznačia zakrúžkovaním z uvedených uchádzačov svoj návrh na kandidáta z radov rodičov –
najviac 4 mená. Za každú rodinu, aj v prípade súrodencov, môže byť navrhnutý iba jeden rodič.
V prípade rovnakého počtu hlasov uvedenia viacerých kandidátov bude zaradený na kandidátnu
listinu len prvý v poradí.
Svoj písomný návrh na kandidáta do RŠ zákonní zástupcovia žiakov ZŠ so 19.9.2022 do 16.30
hod. Volebná komisia zostaví z návrhov na kandidátov, po ich písomnom súhlase
s kandidatúrou, kandidátnu listinu, ktorá bude zverejnená na informačných tabuliach pri
obidvoch vstupoch školy a na webovom sídle školy.
3)
Voľby sa budú konať dňa 19.9.2022 v čase od 16.30 – 18.30 v základnej škole. Každý
volič proti podpisu na prezenčnej listine obdrží hlasovací lístok s menami kandidátov
uvedenými v abecednom poradí. Po zistení počtu všetkých prítomných oprávnených voličov
mandátová komisia vyhlási platnosť volieb. Voľby nadobúdajú platnosť, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezúčastní nadpolovičná väčšina voličov,
riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu.
Volebná komisia skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny, oboznámi
oprávnených voličov so spôsobom hlasovania. Voliči vo vyhradenom priestore upravia
hlasovací lístok zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov a vhodia ho do
pripravenej urny.
Volebný lístok inak upravený, je neplatný. Po ukončení hlasovania volebná komisia
otvorí urnu, skontroluje platnosť hlasovacích lístkov a sčíta hlasovacie lístky, hlasy na
hlasovacích lístkoch. Vyhodnotí priebeh volieb, vyhlási výsledky a spíše zápisnicu. Členom
rady školy sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti počtu
hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním. Žrebovanie uskutoční volebná komisia
za účasti riaditeľa školy. Členstvo rodiča v rade školy zaniká, ak dieťa zvoleného zástupcu
rodičov prestane byť žiakom školy. V takom prípade sa novým členom RŠ stáva kandidát,
umiestnený vo voľbách na nasledujúcom mieste.
V Humennom, 14.9.2022

Mgr. Paulína Škerlíková
Riaditeľka školy

