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Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 
Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad 

Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Poprad 

 

Číslo:    SŠ/2021/000119                                                                            Poprad, 12. marec 2021 

 

 

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Spojenej škole, 

Dominika Tatarku 4666/7, Poprad v školskom roku 2020/2021 

 

Názov: Interný predpis – Volebný poriadok do rady školy 

Verzia: Tento interný predpis je novým predpisom Spojenej školy, 

 Dominika Tatarku 4666/7, Poprad platný pre školský rok  

 2020/2021. 

Počet strán: 7 

Počet príloh: 5 

Dátum platnosti:  12. marec 2021 

Dátum účinnosti:  12. marec 2021 

Zodpovedná osoba:  Mgr. Ing. Marcela Billichová – poverená riaditeľka školy 

Oblasť platnosti: Je záväzný pre všetkých zamestnancov školy a zákonných  

 zástupcov žiakov.  

Schválil: Mgr. Ing. Marcela Billichová – poverená riaditeľka školy 

Podpis: ________ 

Uloženie interného predpisu: Interný predpis štatutárneho orgánu bude trvalo uložený vo WIN 

 ASU a na zdieľaných dokumentoch školy a je prístupný všetkým 

 zamestnancom.  

Oboznámenie s interným predpisom: 

Poverená riaditeľka školy oboznámi zamestnancov, zákonných zástupcov elektronickou formou 5 dní 

pred uskutočnením volieb. Zároveň poskytne informáciu o mieste trvalého uloženia interného 

predpisu.   

   

Poverená riaditeľka školy na základe Výzvy zriaďovateľa na uskutočnenie volieb členov Rady školy 

pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad vydáva tento volebný poriadok pre účely voľby 

členov do rady školy. Z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-

19 a vyhláseného núdzového stavu vyhláseného vládou SR dňa 1.10.2020 prebiehajú voľby za 

sprísnených protiepidemiologických a hygienických podmienok a dodržania nariadení a vyhlášok 

ÚVZ SR.  
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Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

1. Voľby do rady školy vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 

291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

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

2. Tento volebný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v 

školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.  

 

Článok II  

Zverejnenie oznamu o konaní volieb 

1. Poverená riaditeľka školy zverejní na verejne prístupnom mieste v škole, na webovom sídle školy, 

prostredníctvom EDUPAGE, e-mailovou komunikáciou so zamestnancami školy, rodičmi oznam 

o uskutočnení volieb a výzvu na podávanie návrhov na kandidátov s priloženým jasne 

deklarovaným súhlasom navrhovaných kandidátov s ich voľbou do rady školy.  

2. Oznam o dátume, mieste konania volieb, spôsobe hlasovania, výzva na podávanie návrhov na 

kandidátov, ako aj volebný poriadok musia byť zverejnené najneskôr 5 dní pred začiatkom volieb.  

 

Článok III 

Termíny volieb a spôsob hlasovania 

1. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné. 

2. Voľby sa uskutočnia: 

a) pre zástupcu pedagogických zamestnancov (za ZŠ a gymnázium) dňa 19.03.2021 

b) pre zástupcu nepedagogických  zamestnancov dňa 19.03.2021 

c) pre zástupcov rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy dňa 26.03.2021 

d) pre zástupcov žiakov strednej školy dňa 18.03.2021 – zasadnutie členov Žiackej školskej 

rady pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade a potvrdenie predsedu 

žiackej školskej rady ako zástupcu žiakov v rade školy 

3. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených 

voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, poverená riaditeľka školy 

vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej 

väčšiny nevyžaduje.  

 

Článok IV 

Zloženie rady školy 

1. Rada školy má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov: 

a) 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (1 za ZŠ, 1 za gymnázium) 

b) 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov 

c) 3 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy (1 za ZŠ, 2 za 

gymnázium) 

d) 1 zvolený zástupca žiakov školy 

e) 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

2. Oprávnenými voličmi pre voľbu členov do rady školy podľa ods. 1, písm. a), b) sú zamestnanci 

školy, ktorí majú so školou uzatvorenú pracovnú zmluvu, sú teda ku dňu konania volieb v 

pracovnom pomere. 

3. Oprávnenými voličmi pre voľbu členov podľa ods. 1, písm. c) sú rodičia žiakov školy. 
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4. Voľby zástupcov do rady školy  podľa ods. 1, písm. a) a b) môže uskutočniť zriaďovateľom 

poverený zástupca školy na pokyn zriaďovateľa tak, že zvolá všetkých pedagogických 

zamestnancov (zvlášť pedagogických zamestnancov ZŠ a zvlášť pedagogických zamestnancov 

gymnázia) a osobitne ostatných zamestnancov školy. V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového 

stavu je nevyhnutné dodržať protiepidemiologické podmienky a hygienické nariadenia a vyhlášky 

ÚVZ SR. 

5. Voľby do rady školy za zástupcov rodičov podľa ods. 1, písm. c) môže uskutočniť zriaďovateľom 

poverený zástupca školy v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu iba za podmienok 

dodržania protiepidemiologických a hygienických nariadení a vyhlášok ÚVZ SR. 

6. V zmysle článku IV, odst. 3, písm. e) Štatútu žiackeho parlamentu, študentského parlamentu a 

žiackej školskej rady pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7, Poprad sa zástupcom žiakov do rady 

školy stáva predseda žiackej školskej rady.   

 

Článok V 

Volebné komisie a úlohy 

1. Voľby do rady školy riadi hlavná volebná komisia a volebné komisie pre každú kategóriu zvlášť, 

ktoré ustanovuje poverená riaditeľka školy.  

2. Každá volebná komisia príslušnej kategórie volieb je zložená najmenej z troch členov. Volebná 

komisia si zvolí svojho predsedu. Predseda volebnej komisie príslušnej skupiny voličov je zároveň 

členom hlavnej volebnej komisie, ktorá koordinuje volebné komisie jednotlivých skupín 

(pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov, rodičov / zákonných zástupcov ) a vyhlási 

výsledok volieb.  

3. Členom volebnej komisie za príslušnú časť voličov, prípadne hlavnej volebnej komisie, môže byť 

iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii. Žiadny člen volebnej komisie nemôže 

kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.  

4. Členom volebnej komisie je spravidla jeden zástupca vedenia školy, ostatní členovia sú zástupcovia 

skupiny oprávnených voličov, ktorá volí.  

a) členom volebnej komisie pre členov rady školy za pedagogických zamestnancov sú 

pedagogickí zamestnanci školy. Súčasťou volebnej komisie môže byť poverená riaditeľka 

školy a jej zástupcovia.  

b) členom volebnej komisie pre členov do rady školy za rodičov sú obvykle rodičia žiakov 

školy a zástupca riaditeľa školy. 

5. Poverená riaditeľka školy v spolupráci s hlavnou volebnou komisiou pred voľbami zabezpečí pre 

kategóriu zamestnancov, ktorí volia prezenčne, vyhotovenie hlasovacích lístkov s vhodnými 

identifikačnými znakmi, napr. pečiatkou školy. Pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy a 

zástupcov pedagogických zamestnancov vytvorí prihlasovací formulár prostredníctvom 

EDUPAGE, kde rodič alebo pedagogický zamestnanec  odovzdá svoj hlas zverejneným 

kandidátom potvrdením z prihláseného rodičovského alebo učiteľského konta.  

6. Predseda volebnej komisie za príslušnú časť voličov 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, priezvisko, podpis). Pri 

voľbe zástupcov rodičov a zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy včas zverejní na 

webovom sídle školy manuál k spôsobu hlasovania prostredníctvom EDUPAGE.  

7. Pri voľbe zástupcu rodičov a zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy nahrádza 

prezenčnú listinu vytlačený zoznam rodičov a pedagogických zamestnancov, ktorí vyplnením 

prihlasovacieho formulára prejavili záujem zúčastniť sa hlasovania v čase vopred určenom, 

najneskôr 24 hodín pred hlasovaním. Týmto rodičom a pedagogickým zamestnancom v čase 

konania volieb bude sprístupnený ďalší prihlasovací formulár prostredníctvom EDUPAGE 

(elektronický volebný lístok), kde budú anonymne hlasovať za svojho kandidáta alebo kandidátov.  
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Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas 

bez rozdielu počtu ich detí v škole. 

8. Riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie. Volebná komisia za príslušnú časť 

voličov zabezpečí, že vytlačené hlasovacie lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísaním voliča 

do prezenčnej listiny, budú preukázateľne vyradené z procesu volieb.  

9. Po skončení volieb volebná komisia, ktorá uskutočňovala voľby za príslušnú časť voličov, spočíta 

odovzdané hlasovacie lístky a spočíta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní 

hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia volebnej komisie. Platné sú len tie hlasovacie lístky, 

na ktorých je označený zakrúžkovaním určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých 

častí tohto volebného poriadku. Poškodený hlasovací lístok (roztrhaný, pokreslený, popísaný), 

ktorý spĺňa ostatné podmienky, je právoplatný. Hlasovací lístok je neplatný, ak je kandidát 

označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním alebo je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet 

kandidátov. Pri voľbe zástupcov rodičov a zástupcov pedagogických zamestnancov je platný hlas 

vtedy, ak volič označil len určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých častí tohto 

volebného poriadku. Rodičia si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole. V 

prípade viacnásobného elektronického hlasovania alebo hlasovania oboma rodičmi je rozhodujúci 

posledný hlas jedného z rodičov v čase volieb.  

 

Článok VI 

Zápisnice z volieb 

1. Volebná komisia vyhotoví zápisnice z volieb do rady školy v každej skupine voličov, ktorá volí 

svojich zástupcov do rady školy, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie a overí ju poverená 

riaditeľka školy. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné listiny voličov, súhlas kandidátov s 

kandidatúrou vo voľbách, platné hlasovacie lístky a pri voľbe zástupcov rodičov zoznam rodičov, 

pri voľbe zástupcov pedagogických zamestnancov zoznam pedagogických zamestnancov, ktorí 

prostredníctvom prihlasovacieho formulára prejavili záujem o hlasovanie najneskôr 24 hodín pred 

hlasovaním a spracované výsledky tajného hlasovania. 

2. Zápisnica vyhotovená volebnou komisiou obsahuje nasledujúce skutočnosti: 

a) označenie volieb 

b) termín konania volieb 

c) počet oprávnených voličov 

d) počet zúčastnených voličov 

e) zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali 

f) zoznam zvolených členov do rady školy 

3. Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb na verejne prístupnom mieste v škole a na 

webovom sídle školy a odovzdá zápisnice poverenej riaditeľke školy. Zápisnice tvoria prílohu 

zápisnice z ustanovujúcej schôdze rady školy. Zápisnice v jednom exemplári budú archivované v 

škole po celé funkčné obdobie rady školy spolu s hlasovacími lístkami a zoznamami rodičov a 

pedagogických zamestnancov, ktorí prejavili záujem o hlasovanie prostredníctvom formulára 

EDUPAGE.  

4. Ustanovujúce zasadnutie rady školy zabezpečí zriaďovateľ v spolupráci s poverenou riaditeľkou 

školy alebo školského zariadenia.  

 

Článok VII 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy 

1. Na ustanovujúcom zasadnutí rady školy si členovia rady školy spomedzi seba zvolia predsedu.  
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2. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu 

volieb a výsledky volieb do rady školy, mená a priezviská členov rady školy, meno a priezvisko 

zvoleného predsedu rady školy a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia.  

3. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí poverená riaditeľka školy alebo školského zariadenia. Zápisnicu 

podpisuje predseda rady školy. Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny voličov a dokumentácia o 

voľbe a delegovaní členov do rady školy. Zápisnicu a prezenčné listiny v dvoch vyhotoveniach je 

povinný predseda rady školy zaslať zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia 

ustanovujúceho zasadnutia rady školy.  

 

Článok VIII 

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov 

1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov zabezpečí poverená riaditeľka školy v spolupráci 

s volebnou komisiou. 

2. Z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie s ochorením COVID-19 a pretrvávajúceho núdzového 

stavu vyhláseného vládou SR dňa 1.10.2020 budú voľby zástupcov pedagogických zamestnancov 

do rady školy prebiehať online, prostredníctvom portálu EDUPAGE. 

3. Voľby pedagogických zamestnancov sa uskutočnia zvlášť za každú organizačnú zložku 

(zamestnanci každej organizačnej zložky volia zo svojich radov po jednom zástupcovi do rady 

školy). 

4. Členom rady školy - zástupcom za pedagogických zamestnancov sa stáva: 

a) jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za pedagogických zamestnancov ZŠ 

b) jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za pedagogických zamestnancov 

gymnázia.  

5. V prípade rovnakého počtu hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním. 

6. Priebeh volieb: 

Poverená riaditeľka školy najneskôr  15.03.2021 oboznámi pedagogických zamestnancov s 

priebehom volieb, vymedzí miesto, spôsob a čas konania volieb. Pedagogický zamestnanec 

prostredníctvom učiteľského konta EDUPAGE prejaví záujem o hlasovanie vo vytvorenom 

formulári v stanovenom termíne. V prípade, že záujem neprejaví nadpolovičná väčšina 

oprávnených voličov, poverená riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu a oprávneným voličom 

bude zaslaný nový formulár pre prejavenie záujmu o hlasovanie. Následne v čase konania volieb 

mu bude doručený ďalší formulár, kde môže tajným hlasovaním vyjadriť svoju voľbu a vybrať 

spomedzi uvedených kandidátov. Bezprostredne po skončení volieb volebná komisia vytlačí 

prezenčnú listinu na základe prvého formulára, vytlačí výsledky hlasovania na základe druhého 

formulára, napíše zápisnicu. 

 

Článok IX 

Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov 

1. Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov zabezpečí poverená riaditeľka školy v spolupráci 

s volebnou komisiou. 

2. Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých nepedagogických 

zamestnancov školy, ktorí volebnej komisii oznámili svoj súhlas s kandidatúrou. 

3. Každý volič (nepedagogický zamestnanec) môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním 

poradového čísla najviac jedného kandidáta uvedeného na volebnom lístku. Inak upravený volebný 

lístok je neplatný. 

4. Členom rady školy sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnakého 

počtu hlasov sa o členstve rady školy rozhodne žrebovaním. 

5. Priebeh volieb:  
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Poverená riaditeľka školy najneskôr  15.03.2021 oboznámi nepedagogických zamestnancov s 

priebehom volieb, vymedzí miesto a čas konania volieb. Počas volieb je v miestnosti, kde sa voľby 

realizujú, po celý čas prítomná volebná komisia. Nepedagogický zamestnanec sa pri vstupe do 

volebnej miestnosti zapíše do prezenčnej listiny, uskutoční volebný akt a upravený volebný lístok 

vhodí do pripravenej urny. Bezprostredne po skončení volieb volebná komisia na základe 

prezenčnej listiny zistí, či sa volieb zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov, sčíta hlasy na 

hlasovacích lístkoch, vyhodnotí priebeh volieb, vyhlási výsledky volieb a napíše zápisnicu. V 

prípade, ak sa volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina voličov, vyhlási poverená riaditeľka školy 

opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny 

nevyžaduje. 

Článok X 

Voľby zástupcov rodičov 

1. Voľby zástupcov rodičov zabezpečí poverená riaditeľka školy v spolupráci s volebnou komisiou. 

2. Z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie s ochorením COVID-19 a pretrvávajúceho núdzového 

stavu vyhláseného vládou SR dňa 1.10.2020 budú voľby zástupcov rodičov do rady školy prebiehať 

online, prostredníctvom portálu EDUPAGE. 

3. Voľby zástupcov rodičov sa uskutočnia zvlášť za každú organizačnú zložku (rodičia žiakov 

gymnázia volia zo svojich radov dvoch zástupcov, rodičia  žiakov ZŠ  jedného zástupcu do rady 

školy). 

4. Členom rady školy - zástupcom za rodičov sa stáva 

a) jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za rodičov žiakov ZŠ, 

b) dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov za rodičov žiakov gymnázia. 

5. V prípade rovnakého počtu hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním. 

6. Pri voľbe zástupcu rodičov do rady školy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu 

ich detí v škole. 

7. Priebeh volieb: 

Poverená riaditeľka školy najneskôr  15.03.2021 oboznámi rodičov s priebehom volieb, vymedzí 

miesto, spôsob a čas konania volieb. Rodič prostredníctvom rodičovského konta EDUPAGE 

prejaví záujem o hlasovanie vo vytvorenom formulári v stanovenom termíne pred konaním volieb. 

V prípade, že záujem neprejaví nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, poverená riaditeľka 

školy vyhlási opakovanú voľbu a oprávneným voličom bude zaslaný nový formulár pre prejavenie 

záujmu o hlasovanie. Následne v čase konania volieb mu bude doručený ďalší formulár, kde môže 

tajným hlasovaním vyjadriť svoju voľbu a vybrať spomedzi uvedených kandidátov. Bezprostredne 

po skončení volieb volebná komisia vytlačí prezenčnú listinu na základe prvého formulára, vytlačí 

výsledky hlasovania na základe druhého formulára, napíše zápisnicu.  

 

Článok XI 

Voľby zástupcov študentov 

1. V zmysle článku IV, odst. 3, písm. e), i) a j) Štatútu žiackeho parlamentu, študentského 

parlamentu a žiackej školskej rady pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7, Poprad sa zástupcom 

žiakov do rady školy stáva predseda žiackej školskej rady. Voľby do žiackej školskej rady 

a voľby predsedu žiackej školskej rady sa konajú na začiatku školského roka, spravidla do 17. 

septembra. Funkčné obdobie predsedu žiackej školskej rady trvá jeden rok. 

2. Žiacka školská rada na svojom zasadnutí 18.3.2021 potvrdí konanie volieb na začiatku 

školského roka, potvrdí zvoleného predsedu žiackej školskej rady a teda zástupcu žiakov do 

rady školy. Zo svojho zasadnutia vyhotoví zápisnicu. 
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Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica sa riadi ustanoveniami § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.. 

2. Táto smernica nadobúda platnosť dňa  12.03.2021 

 

 

 

 Ing. Mgr. Marcela Billichová 

 poverená riaditeľka školy 
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Príloha 1:  Informácie o voľbách pre pedagogických zamestnancov 

 

Vážení pedagogickí zamestnanci 

 

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a aktuálnej situácie v súvislosti so šírením pandémie 

nie je možné voľby do Rady školy, ktorej sa skončilo funkčné obdobie vykonať obvyklým spôsobom 

na pôde školy. Podľa §38b ods. 4 novelizovaného Zákona 596/2003 sa voľby do Rady školy za 

zástupcov pedagogických zamestnancov budú konať bez fyzickej prítomnosti formou elektronického 

hlasovania v termíne od 15. marca 2021 (od 8.00 hod.) do 16. marca 2021 (do 18.00 hod) 

(prihlasovanie k účasti na hlasovaní) a 19. marca 2021 (tajné hlasovanie od 8.00 do 18.00 hod.).  

 

Prosíme pedagogických zamestnancov našej školy, aby svoj záujem kandidovať do rady školy oznámili 

mailom (skola@ssdtpp.sk ) vedeniu školy  v termíne najneskôr do 17. marca 2021 do 18.00 hod. Návrh 

je potrebné predložiť písomne s poznámkou, že navrhovaný súhlasí s kandidatúrou a pripojí telefónne 

číslo, ktoré je možné si overiť. 

 

Vzor návrhu: 

 Meno a priezvisko kandidáta, tel. číslo kandidáta, pedagogický zamestnanec za organizačnú zložku 

spojenej školy (ZŠ alebo gymnázium) 

 

Volebný poriadok je dostupný na https://ssdtpp4gym.edupage.org/a/rada-skoly.  

Manuál elektronického hlasovania bude sprístupnený  najneskôr dňa 15. marca 2021. 

 

Poznámka: 

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. 

Členmi Rady školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade sú: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden za organizačnú zložku 

gymnázium a jeden za ZŠ),  

 jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,  

 traja zvolení zástupcovia rodičov (dvaja za organizačnú zložku gymnázium a jeden zástupca 

za ZŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy), 

 jeden zástupca študentov zvolený Žiackou školskou radou pri Spojenej škole, D. Tatarku, 

Poprad 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (Okresný úrad, Prešov). 

 

 

mailto:skola@ssdtpp.sk
https://ssdtpp4gym.edupage.org/a/rada-skoly
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  Príloha 2:  Informácie o voľbách pre nepedagogických zamestnancov 

 

Vážení nepedagogickí zamestnanci 

 

Rade školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade skončilo zákonom stanovené funkčné 

obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť jedného  zástupcu za nepedagogických 

zamestnancov 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 sa uskutočnia 19. marca 2021 (tajné hlasovanie) od 8.00 do 14.00 hod.  

 

Prosíme nepedagogických zamestnancov našej školy, aby svoj záujem kandidovať do rady školy 

oznámili mailom (skola@ssdtpp.sk) vedeniu školy  v termíne najneskôr do 17. marca 2021 do 20. 00 

hod. Návrh je potrebné predložiť písomne s poznámkou, že navrhovaný súhlasí s kandidatúrou a pripojí 

telefónne číslo, ktoré je možné si overiť. 

Vzor návrhu: 

 Meno a priezvisko kandidáta, tel. číslo kandidáta, nepedagogický zamestnanec 

 

Volebný poriadok v prílohe. 

 

Členmi Rady školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade sú: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden za organizačnú zložku 

gymnázium a jeden za ZŠ),  

 jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,  

 traja zvolení zástupcovia rodičov (dvaja za organizačnú zložku gymnázium a jeden zástupca 

za ZŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy), 

 jeden zástupca študentov zvolený Žiackou školskou radou pri Spojenej škole, D. Tatarku, 

Poprad 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (Okresný úrad, Prešov). 
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 Príloha 3:  Informácie o voľbách do Rady školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v 

  Poprade  pre rodičov. 

 

Vážení rodičia 

 

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a aktuálnej situácie v súvislosti so šírením pandémie 

nie je možné voľby do Rady školy, ktorej sa skončilo funkčné obdobie vykonať obvyklým spôsobom 

na pôde školy. Podľa §38b ods. 4 novelizovaného Zákona 596/2003 sa voľby do Rady školy za 

zástupcov rodičov budú konať bez fyzickej prítomnosti formou elektronického hlasovania v termíne od 

22. marca 2021 (od 8.00 hod.) do 23. marca 2021 (do 18.00 hod.) (prihlasovanie k účasti na hlasovaní) 

a 26. marca 2021 (tajné hlasovanie od 8.00 do 18.00 hod.). 

 

Prosíme rodičov žiakov našej školy, aby svoj záujem kandidovať do rady školy oznámili mailom 

(skola@ssdtpp.sk ) vedeniu školy  v termíne najneskôr do 19. marca 2021 do 18. 00 hod. Návrh je 

potrebné predložiť písomne s poznámkou, že navrhovaný súhlasí s kandidatúrou a pripojí telefónne 

číslo, ktoré je možné si overiť. 

Vzor návrhu: 

Meno a priezvisko kandidáta, tel. číslo kandidáta, trieda a meno  dieťaťa,  ZŠ alebo BG, 8RG, 4RG 

 

Volebný poriadok je dostupný na https://ssdtpp4gym.edupage.org/a/rada-skoly.  

Manuál elektronického hlasovania bude sprístupnený  najneskôr dňa 22. marca 2021 po aktualizácii 

kandidátov 

 

Poznámka: 

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. 

Členmi Rady školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade sú: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden za organizačnú zložku 

gymnázium a jeden za ZŠ),  

 jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,  

 traja zvolení zástupcovia rodičov (dvaja za organizačnú zložku gymnázium a jeden zástupca 

za ZŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy), 

 jeden zástupca študentov zvolený Žiackou školskou radou pri Spojenej škole, D. Tatarku, 

Poprad 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (Okresný úrad, Prešov). 

 

 

 

mailto:skola@ssdtpp.sk
https://ssdtpp4gym.edupage.org/a/rada-skoly
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Príloha 4:  Informácie o voľbách do Rady školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v 

  Poprade  pre zástupcu študentov 

 

Vážení študenti. 

 

Rade školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade skončilo zákonom stanovené funkčné 

obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvolať zasadnutie členov Žiackej školskej rady 

pri Spojenej škole, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade, aby potvrdila predsedu žiackej školskej rady 

ako zástupcu žiakov v Rade školy.  

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. 

 

Zasadnutie sa uskutoční 18. marca 2021 o 14.30 hod. prostredníctvom platformy TEAMS.  

 

Členmi Rady školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade sú: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden za organizačnú zložku 

gymnázium a jeden za ZŠ),  

 jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,  

 traja zvolení zástupcovia rodičov (dvaja za organizačnú zložku gymnázium a jeden zástupca 

za ZŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy), 

 jeden zástupca študentov zvolený Žiackou školskou radou pri Spojenej škole, D. Tatarku, 

Poprad 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (Okresný úrad, Prešov). 
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Príloha 5:  Vzor zápisnice z volieb do Rady školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7, 

  Poprad 

 

Z Á P I S N I C A 

o výsledku volieb zástupcov za pedagogických / nepedagogických zamestnancov / za rodičov / za 

študentov do Rady školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade na  funkčné obdobie 2021 – 

2025 

OZNAČENIE VOLIEB 

voľby za pedagogických zamestnancov / za nepedagogických zamestnancov / za rodičov* 

Termín konania volieb:  ............................................................................  

Počet oprávnených voličov:  ............................................................................  

Počet zúčastnených voličov:  ............................................................................  

Zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali: 

1.  ...................................................................................................................  

2.  ...................................................................................................................    

3.  ...................................................................................................................    

4.  ...................................................................................................................    

5.  ...................................................................................................................    

6.  ...................................................................................................................    

 

Zoznam zvolených členov rady školy:   .....................................................................   

Volebná komisia konštatuje  .......................................................................................  

Správnosť údajov v zápisnici potvrdzujú členovia volebnej komisie vlastnoručnými podpismi: 

 

1. predseda volebnej komise:  ...............................................................................  

 

2. člen volebnej komise:  .......................................................................................   

 

3. člen volebnej komise:  .......................................................................................   

 

Prílohy k zápisnici tvoria prezenčné listiny, súhlasy kandidátov s nomináciou a hlasovacie lístky. V 

prípade volieb zástupcov rodičov a zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy hlasovacie 

lístky sú nahradené výstupom z EDUPAGE (zoznam prezentovaných rodičov, pedagogických 

zamestnancov a výstup z hlasovania rodičov, pedagogických zamestnancov) 


