Cirkevná základná škola sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce

Pokyn riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach k organizácii volieb zástupcov rodičov žiakov do
Rady školy pri CZŠ sv. Michala na nové funkčné obdobie
Riaditeľ CZŠ sv. Michala v Michalovciach vyhlasuje termín voľby rodičov žiakov školy do rady školy na
28. septembra 2020. Voľby do rady školy sa uskutočnia v rámci plenárneho zasadnutia rodičovského
spoločenstva so začiatkom o 15:30 hod. Plenárne zasadnutie RS sa uskutoční v triedach za dodržania
sprísnených epidemiologických opatrení s dodržaním princípu ROR (rúško, odstup, ruky), zabezpečenia
dostatočného vetrania miestností po jednotlivých triedach, a z dôrazom na zabránenie premiešavania
rodičov rôznych tried.
Podľa § 1 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia
orgánov školskej samosprávy, voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy
vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovanej voľbe podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny
nevyžaduje. Teda v prípade, ak sa voľba rodičov žiakov do rady školy nebude môcť uskutočniť
v pôvodnom termíne 28. septembra 2020 z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených
voličov riaditeľ školy vyhlasuje nový termín voľby rodičov žiakov školy do rady školy na 5. októbra 2020
o 15:30 hod. Pri opakovanej voľbe sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov
nevyžaduje.
V zmysle § 8 ods. 4 Vyhlášky MŠ 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 je uvedené: ,,Pri
voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu
počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.“ Na základe aplikovaného pravidla ,,jeden žiak – jeden
hlas“ vyplýva, že i na viacero detí - súrodencov v škole sa bude vzťahovať 1 hlas, a rovnako z dôvodu
predpokladanej zhodnej vôle rodičov budú títo hlasovať jedným hlasom za oboch. Odporúčam, aby sa
voľby kandidátov za rodičov žiakov do rady školy v súvislosti s epidemiologickou situáciou ohľadom
ochorenia COVID-19 v okrese Michalovce zúčastnil len jeden z rodičov, aj vzhľadom na skutočnosť, že
jeden rodič, aj za predpokladu, že má v škole viacero detí môže hlasovať len raz.
Dôležité informácie k voľbe zástupcu rodičov žiakov do rady školy:
 riaditeľ školy zverejní výzvu na podávanie návrhov na kandidátov zo strany rodičov žiakov
prostredníctvom správy v oznamoch cez aplikáciu Edupage v termíne do 18. septembra 2020; kto
z rodičov má záujem byť kandidátom alebo chce niekoho navrhnúť za kandidáta s jeho súhlasom
pre voľbu zástupcov rodičov do rady školy musí o tom informovať riaditeľa školy
prostredníctvom e-mailu: riaditel@czs-svmi.sk, v predmete správy uvedie voľba do rady školy,
v správe uvedie svoje priezvisko a meno, tel. kontakt a e-mail, ak chce niekto navrhnúť za
kandidáta niekoho iného tiež v predmete správy uvedie voľba do rady školy, v správe uvedie
priezvisko a meno navrhovaného kandidáta, kto ho navrhuje - priezvisko a meno, tel. kontakt a email na navrhovaného kandidáta. Návrh kandidátov na kandidátnu listinu je potrebné zaslať do
22. septembra 2020. Keďže každý z kandidátov za zástupcov rodičov do rady školy musí so
svojou kandidatúrou súhlasiť, riaditeľ školy na základe predložených návrhov spätne zašle emailom navrhovaným kandidátom - zástupcom pre voľbu rodičov do rady školy tlačivo ,,Písomný
súhlas s kandidatúrou za člena rady školy za rodičov“, ktorý je potrebné vyplniť, podpísať
a zoskenovaný písomný súhlas zaslať v termíne do 24. septembra 2020 na e-mail:
riaditel@czs-svmi.sk.
 voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním formou hlasovacích lístkov (podľa § 1 ods. 8 a § 6 ods. 5
vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z.),
 rodičia v predloženej kandidátnej listine pre voľbu zástupcov rodičov žiakov do rady školy
zakrúžkujú mená najviac štyroch kandidátov; tí z rodičov - kandidátov na zástupcov rodičov do
rady školy, ktorí získajú najviac hlasov sa stanú zástupcami rodičov žiakov v novozvolenej rade
školy na 4- ročné funkčné obdobie.

V Michalovciach dňa 14.09.2020

Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ školy

