
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky 

Vážení rodičia, 

rade školy pri Základnej škole s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky skončilo 

zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť 

zástupcov rodičov do tohto orgánu. 

Postup ustanovenia rady školy určuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 

15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.  

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, 

rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia. 

Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj 

alebo krajský školský úrad, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden 

za MŠ a jeden za ZŠ,  jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, traja 

zvolení zástupcovia rodičov za ZŠ, jeden zvolený zástupca rodičov za MŠ, ktorí nie sú 

zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa. 

 

Nakoľko sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá v základnej aj materskej 

škole, zvolili sme následný postup volieb: 

 

1. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov -

ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

Do pondelka, 7.9.2020, do 12,00 hod.  prijíma riaditeľka Základnej školy s materskou školou, 

Ul. Hlavná 200/15, Hôrky  na adrese riaditel.zshorky@gmail.com  Vaše návrhy kandidátov na 

volených zástupcov rodičov do rady školy. Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, 

priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude 

priložená formulácia ” navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na 

telefónnom čísle xxxxxxxx” . Len takúto nomináciu je možné akceptovať. Taktiež môžete 

navrhnúť do rady školy samých seba. 

 

2. Voľby do rady školy – ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním na triednych rodičovských združeniach dňa 

10.9.2020 o 16,30 hod. v prítomnosti triednych učiteľov.  

Zákonný zástupca sa po príchode do budovy školy podpíše na prezenčnú listinu a odchádza 

do triedy svojho dieťaťa. V triede bude oboznámený o spôsobe voľby – na volebnom lístku 

budú napísaní kandidáti, rodič zakrúžkuje troch, alebo menej kandidátov. Volebný lístok 

odovzdá do urny, s ktorou bude po triedach chodiť volebná komisia. Po ukončení hlasovania 

komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nových členov rady školy za rodičov žiakov 

základnej školy. 

 



Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky 

Ďakujem za spoluprácu a ešte raz opakujem: tí, ktorí máte záujem byť členmi rady školy 

a aktívne v nej pracovať, napíšte svoju nomináciu na riaditel.zshorky@gmail.com 

 

3. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov     

MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Do pondelka, 7.9.2020, do 12,00 hod.  prijíma zástupkyňa pre MŠ Základnej školy 

s materskou školou, Ul. Hlavná 200/15, Hôrky  na adrese martina.ochodnicanova@gmail.com  

Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Návrhov môže byť 

niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý 

zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia ” navrhovaný moju nomináciu prijal a 

súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx” . Len takúto nomináciu je možné 

akceptovať. Taktiež môžete navrhnúť do rady školy samých seba. 

 

4. Voľby do rady školy – MATERSKEJ ŠKOLY 

Voľby budú prebiehať tajným hlasovaním na triednych rodičovských združeniach dňa 

9.9.2020 o 16,30 hod. v prítomnosti triednych učiteľov.  

Zákonný zástupca sa po príchode do budovy materskej školy podpíše na prezenčnú listinu 

a odchádza do triedy svojho dieťaťa. V triede bude oboznámený o spôsobe voľby – na 

volebnom lístku budú napísaní kandidáti, rodič zakrúžkuje jedného kandidáta. Volebný lístok 

odovzdá do urny, s ktorou bude po triedach chodiť volebná komisia. Po ukončení hlasovania 

komisia volebné lístky spočíta a vyhlási nových členov rady školy za rodičov žiakov 

základnej školy. 

 

Ďakujem za spoluprácu a ešte raz opakujem: tí, ktorí máte záujem byť členmi rady školy za 

rodičov MŠ  a aktívne v nej pracovať, napíšte svoju nomináciu na 

matina.ochodnicanova@gmail.com. 


