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O Z N Á M E N I E 
 

 Riaditeľstvo Gymnázia, Opatovská cesta 7,  Košice, Vám oznamuje, že podľa zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa dňa 12.09. 2019 od 

17.30 hod. do 18.30 hod. vo vestibule školy uskutočnia doplňujúce voľby do Rady školy pri 

Gymnáziu, Opatovská cesta 7,  Košice zo zástupcov rodičov. 
 

  Voľbám bude predchádzať zostavenie kandidátky na základe návrhu Výboru ZR a 

zákonných zástupcov žiakov školy a individuálnych návrhov rodičov. 

 

 Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Pri voľbe zástupcov rodičov do orgánu 

školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí na škole. 

Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom rodič zakrúžkuje poradové číslo len jedného uchádzača 

zo zoznamu kandidátov. 

 Kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov vo volbách, sa stáva členom Rady školy pri 

Gymnáziu, Opatovská cesta 7,  Košice  za zástupcu rodičov po najbližšom zániku mandátu 

doterajšieho člena rady školy za rodičov. Druhý kandidát v poradí volieb sa stáva členom rady 

školy po zániku mandátu ďalšieho rodiča ako člena RŠ. 

 

 V prípade rovnosti hlasov sa o víťazovi rozhodne žrebovaním. 

 Volič sa po príchode do vestibulu školy zaregistruje u členov volebnej komisie zápisom 

do zoznamu oprávnených voličov s uvedením svojho mena, priezviska, mena, priezviska a 

triedy žiaka (dieťaťa), ktorého zastupuje. Po prevzatí hlasovacieho lístka s kandidátmi na člena 

rady školy volič/rodič zakrúžkuje poradové číslo zvoleného kandidáta a vloží hlasovací lístok 

do volebnej urny za prítomnosti členov volebnej komisie.    

  
 

 

Toto oznámenie bude umiestnené na webovej stránke školy a na nástenke vo vestibule školy. 

 

 

 

 

 Košice 6.9. 2019                                                                        Mgr. Lenka Hézselyová 

                                                                                                         riaditeľka školy 
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S ú h l a s      s       k a n d i d a t ú r o u 

 

 

kandidáta na člena Rady školy pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7,  Košice  

za zástupcu rodičov. 

 

 

Podpísaný (á) 

 

............................................................................................................................. .. 

( Titul, meno, priezvisko a bydlisko kandidáta ) 

 

 

............................................................................................................................... 

( Meno, priezvisko a označenie triedy žiaka /dieťaťa/ ) 

 

 

v y s l o v u j e m     s ú h l a s 

 

 

s kandidatúrou na člena Rady školy pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7,  Košice  
–––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



Volebný poriadok pre doplňujúce voľby člena zo zástupcov rodičov do 

Rady školy pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice 

Časť I. 
Všeobecné ustanovenia 
1. Podľa § 25 ods. 12, písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pokynu Úradu Košického 

samosprávneho kraja, Odboru školstva, vyhlasujem  doplňujúce voľby do Rady školy pri 

Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice  (ďalej len RŠ) za zástupcu rodičov.   

2. Ako riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice som dňa 6.09.2019 vyhlásila 

doplňujúce voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice o jedného člena zo 

zástupcov rodičov. 

3. Volebné právo majú všetci rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov navštevujúcich tunajšiu 

školu. Voľby sú tajné. 
4. Termín a miesto konania volieb je 12.09. 2019 od 17.30 do 18.30 hod. vo vestibule školy. 
Časť II. 
Volebná komisia 
1. Voľby do rady školy riadi volebná komisia (VK) menovaná riaditeľkou školy. Je zložená z 

piatich (5) členov a je zriadená s cieľom prípravy, organizácie, kontroly a vyhodnotenia 

volieb. Za jej činnosť zodpovedá predseda VK. 

2. Činnosť volebnej komisie pred konaním  doplňujúcich volieb: 

- na svojom prvom zasadnutí si zvolí predsedu VK, 
- v spolupráci s riaditeľkou školy zabezpečí vytlačenie „Hlasovacích lístkov na 

 doplňujúce voľby člena Rady školy pri Gymnáziu, Opatovská cesta 7,  Košice za 

zástupcu rodičov“, ktoré budú obsahovať aj označenie školy, dátum konania volieb a 

očíslovaný zoznam kandidátov, –––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
- VK zabezpečí vytlačenie prezenčnej listiny, ktorá bude obsahovať poradové číslo, meno a 

priezvisko oprávnených voličov (rodiča), meno, priezvisko a trieda žiaka a podpis rodiča, 

- skontroluje pripravenosť volebnej miestnosti a hlasovacej urny, 

- pred vydaním hlasovacieho lístka oprávneným voličom zabezpečí jeho zapísanie do 

prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko oprávneného voliča (rodiča) a podpis. 

Pri voľbách zástupcov rodičov sú prípustné i viaceré prezenčné listiny. 

- riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie. 

3. Činnosť volebnej komisie po vykonaní  doplňujúcich volieb: 

- bezprostredne po ukončení volieb zistí počet prítomných oprávnených voličov a počet 

právoplatných hlasovacích lístkov, 

- pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia VK, 

- vykoná sčítanie hlasov a vyhlási platnosť (neplatnosť) volieb, 

- v prípade rovnosti hlasov o členstve v rada školy rozhodne žrebovaním predseda VK za 

prítomnosti členov VK a riaditeľky školy, 

- z priebehu volieb zabezpečí vyhotovenie zápisnice, ktorú podpíšu všetci členovia VK,  

- zápisnicu z volieb spolu s prílohou a hlasovacími lístkami odovzdá predseda VK riaditeľke 

školy bezprostredne po ukončení sčítania hlasov, a tým ukončí činnosť volebnej komisie.  

Čl. III. 
Hlasovací lístok 
1. Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky: 

- zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním poradového čísla. 

2. Neplatný hlasovací lístok: 

- kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním, 



- zakrúžkovaný je viac ako jeden kandidát, 

- pri dopísaní ďalšieho kandidáta. –––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Čl. IV 

Zostavenie kandidátky a voľba zástupcu rodičov. 

1. Voľbám bude predchádzať zostavenie kandidátky na základe návrhu Výboru ZR a 

zákonných zástupcov žiakov školy a individuálnych návrhov rodičov, ktoré je potrebné spolu 

so súhlasom kandidáta (viď. priložený formulár) doručiť na sekretariát školy (poštou alebo 

osobne) s označením obálky „Rada školy“do 11.09. 2019. 

2. Kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov vo voľbách, sa stáva členom Rady školy pri 

Gymnáziu, Opatovská cesta 7, Košice za zástupcu rodičov po najbližšom zániku mandátu 

doterajšieho člena rady školy za rodičov. Druhý kandidát v poradí volieb sa stáva členom rady 

školy po zániku mandátu ďalšieho rodiča ako člena RŠ. 

 

 

Košice 28.8. 2019                                              Mgr. Lenka Hézselyová 
                                                                               riaditeľka školy 


