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            Riaditeľka Strednej odbornej školy, Gemerská 1, Košice Vám  

 

                                                             o z n a m u j e ,  

 

že 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, zaniklo Zuzane Poprockej členstvo za 

zástupcov rodičov v Rade školy pri Strednej odbornej škole, Gemerská 1, Košice, preto 

vyhlasuje doplňujúce voľby do Rady školy pri Strednej odbornej škole, Gemerská 1, Košice 

o jedného zástupcu rodičov v termíne: 

                 15.11.2016 (utorok) od 15.00 do 15.30 hod. vo vestibule školy. 

 Návrhy kandidátov predkladá Výbor ZR, individuálnu kandidatúru a súhlas kandidáta  

(formulár je v prílohe tohto oznamu) na člena rady školy za rodičov môžete doručiť poštou 

alebo osobne na sekretariát školy do 04.11.2016, s označením obálky „Rada školy“. 

 Voľby do rady školy sa uskutočnia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených 

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

vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti 

nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. 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. 

 Do rady školy sa zvolí uchádzač, ktorý získa vo voľbách najvyšší počet hlasov 

oprávnených voličov. V prípade rovnosti hlasov sa o víťazovi rozhodne žrebovaním. 

 Volič sa po príchode do vestibuly školy zaregistruje u členov volebnej komisie 

zápisom do zoznamu oprávnených voličov s uvedením svojho mena, priezviska a triedy žiaka 

(dieťaťa), ktorého zastupuje a svojim podpisom potvrdí aj prevzatie hlasovacieho lístka 

s kandidátmi na člena rady školy. Po zakrúžkovaní poradového čísla zvoleného kandidáta 

vloží hlasovací lístok do volebnej urny za prítomnosti členov volebnej komisie. 

 

V Košiciach: 07.10.2016 

                                                                                 Mgr. Ingrid Sedláková 

                                                                                                     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 Strednej odbornej škole, Gemerská 1, 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 Strednej odbornej škole, Gemerská 1, Košice. 

 

 

V Košiciach:  

 

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

                                                                                                 ( Podpis kandidáta – rodiča ) 


