
Informácie pre rodičov ku voľbám členov do Rady školy za rodičov na obdobie 

2020 – 2024 

Rade školy pri ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou sa skončilo zákonom stanovené funkčné 

obdobie. Na základe výzvy primátora mesta Vranov nad Topľou tvorí sa nová Rada školy a 

preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu. Radu školy ZŠ Sídlisko II vo 

Vranove nad Topľou tvorí 11 členov: 

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými 

zamestnancami 

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými 

zamestnancami 

c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy 

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

Keďže sa v 1. kole volieb do Rady školy za rodičov nadpolovičná väčšina voličov nezúčastnila, 

riaditeľ školy vyhlasuje opakovanú voľbu na utorok 29.9.2020 od 15.00 h do 16.00 h, pričom 

pri opakovaných voľbách už nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených 

voličov. Z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení, pokynov Ministerstva 

školstva a Ústredného krízového štábu, sa opakovaná voľba bude konať pred služobným 

vchodom do školy (pri zubárke).  

Volič pri príchode do priestoru pred školou (pred služobným vchodom) podpíše prezenčnú 

listinu a zoberie si opečiatkovaný volebný lístok, na ktorom bude spoločná kandidátka 

rodičov žiakov školy, ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou do Rady školy na obdobie 2020 – 

2024.  

Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov. 

Minimálny počet  volených kandidátov: 1, 

maximálny počet volených kandidátov: 4.  

Spôsob hlasovania – zakrúžkovanie poradového čísla vybraného kandidáta. Volebný lístok, 

ktorý je inak upravený je neplatný. Volebný lístok po zakrúžkovaní vybraných kandidátov 

volič vhodí do urny určenej na voľby. 

Do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov Rady školy tí zástupcovia rodičov žiakov školy, 

ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov – prví štyria. Pri rovnosti 

hlasov sa o členstve v Rade školy rozhodne žrebovaním. 

O výsledku volieb budú rodičia informovaní na webovej stránke školy.   


