Ako kandidovať do rady školy za zástupcu rodičov ?
1. Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z
voličov alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do rady školy.
2. Termín prijatia kandidátov do volieb do rady školy za rodičov je do 22.10. 2020 (vrátane)
do 14:00 hod.
3. Kandidátov/kandidatúru je možné nahlasovať:
- telefonicky (na telefónnom čísle: 0907 906 479,
- elektronicky na mailovú adresu školy 301.skolaturna@gmail.com,
- písomnou formou na adresu školy (vhodiť kandidatúru do poštovej schránky na budove
školy Školská 301/16, Turňa nad Bodvou,
- poštovou zásielkou na uvedenú adresu.
Pri písomnom nahlasovaní použite formuláciu:
Dolupodpísaný .................................. ohlasujem svoju kandidatúru do volieb do rady, ktoré sa
uskutočnia dňa 27.10.2020 za zástupcu rodičov ZŠ/MŠ*.
*nehodiace prečiarknuť

Ako prebehne informovanie voličov o kandidátoch ?
Oboznámenie voličov s kandidátmi prebehne formou letákov. Každému rodičovi sa zašle
leták v žiackej knižke jeho dieťaťa. Rodičom MŠ sa leták odovzdá osobne pri odovzdávaní
dieťaťa do MŠ.

Ako a kde prebehne hlasovanie ?
1. Voľby sa uskutočnia v termíne a na mieste zverejnenom na web stránke ZŠ, web stránke
MŠ a uvedenom na letáku s kandidátmi.
2. Hlasovanie vykoná rodič vyplnením hlasovacieho lístka, jeho vhodením do urny
a podpísaním prezenčnej listiny v mieste volieb.
- po uplynutí termínu stanoveného na vykonanie hlasovania volebná komisia sčíta hlasy,
zverejní výsledky a napíše zápisnicu.
3. Rodičia – voliči – si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.

Ako správne vyplniť volebný lístok ?
Volebný lístok obsahuje očíslovaný abecedný zoznam všetkých kandidátov s uvedenou
triedou, ktorú dieťa/žiak kandidáta navštevuje.
Každý volič za rodičov vyznačí na volebnom lístku zakrúžkovaním poradového čísla
kandidáta, ktorého volí.
Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov.
Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

Koľkých kandidátov sa dá voliť/zakrúžkovať ?
1. Volič za rodičov ZŠ môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním ním vybraných
poradových čísel najviac troch kandidátov za rodičov ZŠ uvedených na volebnom lístku.
Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený alebo nižší počet kandidátov.
Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.
2. Volič za rodičov MŠ môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla
jedného kandidáta za rodiča MŠ z uvedených kandidátov na volebnom lístku. Platný je ten
volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný jeden kandidát. Volebný lístok, ktorý je inak
upravený, je neplatný.

Kto dohliada na transparentný priebeh volieb ?
Na správnosť a transparentný priebeh volieb dohliadajú volebné komisie, ktoré menuje
riaditeľka školy.
1. volebná komisia – vykonáva svoju činnosť na adrese Školská 301/16, Turňa nad
Bodvou a zodpovedá za správnosť volieb za rodičov ZŠ.
Členovia: zástupca riaditeľa školy + 2 zástupcovia rodičov, ktorí nekandidujú vo
voľbách.
2. volebná komisia – vykonáva svoju činnosť na adrese Župná cesta 567/12 a 172/10,
Turňa nad Bodvou a zodpovedá za správnosť volieb za rodičov MŠ.
Členovia: vedúci úseku MŠ + 2 zástupcovia rodičov, ktorí nekandidujú vo voľbách.

Čo je úlohou volebnej komisie ?
Úlohou volebnej komisie je:
- prijímať návrhy na kandidátov,
- zostaviť kandidátku,
- pripraviť letáky s kandidátmi pre rodičov,
- pripraviť prezenčné listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých
tried školy,
- vyhotoviť volebné lístky, ktoré budú obsahovať očíslovaný abecedný zoznam navrhnutých
kandidátov a budú obsahovať dátum a miesto konania volieb,
- skontrolovať pripravenosť volieb a hlasovacej urny,
- zabezpečiť transparentný priebeh volieb.

Kto sa stane členom rady školy ?
Členom rady školy za zástupcu rodičov žiaka ZŠ sú prví traja kandidáti podľa počtu
získaných hlasov za rodičov žiakov. V prípade rovnakého počtu hlasov tretieho, štvrtého a
ďalších v poradí o zvolení za člena do rady školy za rodičov školy rozhodne žreb. Žrebovanie
uskutoční volebná komisia v prítomnosti riaditeľa školy.

Členom rady školy za zástupcu rodičov dieťaťa MŠ jeden kandidát podľa počtu získaných
hlasov za rodičov detí. V prípade rovnakého počtu hlasov o zvolení za člena do rady školy za
rodičov školy rozhodne žreb. Žrebovanie uskutoční volebná komisia v prítomnosti riaditeľa
školy.

