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Legislatívny rámec: 

  
1) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2) Vyhláška 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 v znení č. 230/2009 Z. z..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOĽBY ČLENOV – ZÁSTUPCOV RODIČOV ŽIAKOV ZŠ 
 

Časť I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Za ustanovenie rady školy (ďalej len „RŠ“) zodpovedá zriaďovateľ školy ZŠ v súlade so zákonom 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2) Zloženie a počet členov RŠ určí zriaďovateľ školy s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov 

školy, pričom dodržiava zásadu, že počet členov RŠ, ktorí nie sú zamestnancami školy, musí byť 

väčšinový. 

3) Počet členov RŠ pri ZŠ Ochodnica je 11. 

4) Členmi RŠ pri ZŠ Ochodnica sú: 

o dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 

o jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, 

o štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy a  

o štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (ani jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa 

nemusí byť poslanec obecného zastupiteľstva; starosta obce môže byť členom RŠ). 

5) Členom rady školy nemôže byť: 

o riaditeľ školy, 

o zástupca riaditeľa školy, 

o za rodičov rodič, ktorý je zamestnancom školy. 

6) Výzvu na voľby členov RŠ vykoná a zverejní zriaďovateľ školy v súlade s vyhláškou 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 v znení 

č. 230/2009 Z. z..  

7) Voľby členov RŠ z  rodičov žiakov základnej školy (ďalej len „ZŠ“) zabezpečuje a vyhlasuje 

riaditeľ ZŠ v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. a v súlade s ustanovením vyhlášky MŠ SR č. 

291/2004 Z. z.. 

8) Volebné právo majú všetci oprávnení voliči - rodičia/zákonní zástupcovia žiakov ZŠ Ochodnica, 

ktorí sú vedení v registri (zozname) žiakov ZŠ ku dňu konania volieb. 

9) Pri voľbe zástupcu rodičov do RŠ môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí 

ZŠ.  

10) Miesto konania volieb: ZŠ Ochodnica - volebná miestnosť pre voľby zástupcov rodičov. 

11) Termíny konania volieb: 

 26. 04. 2022 (utorok) o 15,30 hod.    voľba zástupcov rodičov. 

12) Forma konania volieb: voľby sú tajné. 

Časť II 

Činnosť riaditeľa školy v súvislosti s voľbami do rady školy 

 

1) Pred konaním volieb 

a) zabezpečí vhodné priestory na konanie volieb s možnosťou tajného hlasovania a volebnú urnu, 

b) v spolupráci s volebnou komisiou zabezpečí vytlačenie prezenčných listín voličov 

a hlasovacích lístkov pre dané voľby, 



c) zabezpečí oboznámenie voličov so spôsobom hlasovania (osobne, prostredníctvom triednych 

učiteľov, na webovej stránke školy), 

d) poverí členov volebnej komisie a mandátovej komisie. 

e) na základe oznámenia mandátovej komisie o počte zúčastnených voliteľov: 

 v prípade nadpolovičnej väčšiny oprávnených voliteľov poverí predsedu volebnej komisie 

otvorením volieb, 

 v prípade nižšej ako nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov vyhlási uskutočnenie 

opakovaných volieb (opakované voľby je možné uskutočniť v ten istý deň) a poverí 

predsedu volebnej komisie ich otvorením. 

2) Po vykonaní volieb 

a) zabezpečí priestor a nerušený priebeh sčítania hlasov volebnou komisiou, 

b) prevezme od predsedu volebnej komisie zápisnicu z volieb spolu s prezenčnou listinou 

a všetkými hlasovacími lístkami a starostlivo ich uschová, 

c) oznámi zvoleným členom RŠ výsledok volieb a termín konania ustanovujúceho zasadnutia 

RŠ. 

 

Časť III. 

Mandátová komisia 

 

1) Mandátová komisia (MK) je vymenovaná riaditeľom ZŠ.  

2) MK je zložená z troch členov a zriaďuje sa v ZŠ s cieľom zistenia účasti oprávnených voličov. 

3) Činnosť mandátovej komisie: 

 zistí počet všetkých oprávnených voličov daných volieb, 

 pred konaním volieb zistí počet zúčastnených voličov, 

 zistí, či počet zúčastnených je nadpolovičnou väčšinou všetkých oprávnených voličov, 

 výsledok svojho zistenia oznámi riaditeľovi ZŠ, 

 riaditeľ ZŠ vyhlási platnosť volieb. 

 

Časť IV. 

Volebná komisia 
 

1) Voľby do RŠ riadi volebná komisia (VK) menovaná riaditeľom ZŠ.  

2) VK je zložená z troch členov a je zriadená s cieľom prípravy, organizácie, kontroly 

a vyhodnotenia volieb.  

3) Za činnosť VK je zodpovedný predseda VK. 

4) Činnosť volebnej komisie pred konaním volieb: 

 na svojom prvom zasadnutí si volebná komisia zvolí predsedu 

 v spolupráci s riaditeľom ZŠ zabezpečí vytlačenie hlasovacích lístkov pre dané voľby:  

o Hlasovací lístok pre voľby zástupcov rodičov žiakov ZŠ Ochodnica do RŠ),  

 hlasovací lístok bude obsahovať: 

o dátum konania volieb,  

o očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov, 

o počet volených kandidátov.  

 zabezpečí vytlačenie prezenčných listín pre dané voľby,  

 skontroluje pripravenosť volieb, volebných miestností a hlasovacej urny. 

 

5) Činnosť volebnej komisie počas konania volieb: 

 na základe poverenia riaditeľom ZŠ predseda VK otvorí voľby a stanoví dĺžku trvania volieb, 



 pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny 

(poradové číslo, meno a priezvisko, podpis), 

 pri voľbách zástupcov rodičov sú prípustné i viaceré prezenčné listiny, 

 riešenie sporných prípadov je v kompetencii volebnej komisie. 

 

6) Činnosť volebnej komisie po vykonaní volieb: 

 bezprostredne po ukončení volieb zistí počet právoplatných hlasovacích lístkov, 

 pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia VK, 

 vykoná sčítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov, 

 v prípade rovnosti hlasov o členstve v RŠ rozhodne žrebovaním predseda VK za prítomnosti 

členov VK a riaditeľa školy, 

 z priebehu volieb zabezpečí vyhotovenie zápisnice, ktorú podpíšu všetci členovia VK. 

 Zápisnica obsahuje: 

o hlavičku „Zápisnica z volieb zástupcov rodičov žiakov ZŠ Ochodnica do Rady školy pri ZŠ 

Ochodnica“, ... 

o termín konania volieb, 

o počet oprávnených voličov, 

o počet zúčastnených voličov, 

o zoznam navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, 

o zoznam zvolených členov RŠ, 

o v prípade sporných situácií počas volieb ich stručnú charakteristiku a spôsob riešenia, 

o prílohu tvoria prezenčné listiny voličov. 

 zápisnicu z volieb spolu s prílohou a hlasovacími lístkami odovzdá predseda VK riaditeľovi 

školy bezprostredne po ukončení sčítania hlasov, a tým ukončí činnosť VK. 
 
 

Časť V. 

Hlasovací lístok 
 

1) Platný hlasovací lístok musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) zvolený kandidát je označený zakrúžkovaním poradového čísla, 

b) zakrúžkovaný je určený alebo nižší počet kandidátov. 
 

2) Neplatný hlasovací lístok: 

a) kandidát je označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním, 

b) zakrúžkovaný je vyšší ako stanovený počet kandidátov, 

c) pri dopísaní ďalšieho kandidáta. 

 

Časť  VI. 

Voľba zástupcov rodičov 

 

1) Voľbám predchádza zostavenie kandidátky na základe návrhov zákonných zástupcov žiakov ZŠ.  

 

 Návrhy kandidátov pre voľby do rady školy (RŠ) z radov rodičov žiakov navštevujúcich ZŠ 

Ochodnica mohli rodičia/zákonní zástupcovia zapísať alebo nahlásiť k danému termínu (do 11. 

apríla 2022, návrhy odovzdané po tomto termíne nebudú zaradené na kandidátnu listinu): 

- zapísať na prevzatý lístok „Návrh na kandidáta pre voľby do rady školy: 

o priamo v riaditeľni ZŠ Ochodnica počas úradných (konzultačných) hodín, 

o na OÚ Ochodnica, prípadne  

o u ľubovoľného učiteľa ZŠ Ochodnica, 

- nahlásiť: 

o telefonicky: mobilné číslo:  0911146314 

o e-mailom: zs@ochodnica.sk 
 

 Navrhnutí kandidáti nesmú byť zamestnancami ZŠ Ochodnica na pracovnú zmluvu. 

 V prípade detí – súrodencov môže byť navrhnutý len jeden rodič. 

 V prípade uvedenia viacerých kandidátov, na kandidátku budú zaradení prví dvaja v poradí.  



 Navrhnutí kandidáti potvrdia svoj súhlas so svojou kandidatúrou.  

 Volebná komisia z návrhov zostaví kandidátnu listinu, ktorú zverejní (aj vo volebnej miestnosti)  

 

2) Voľby prebehnú dňa 26. 04. 2022 (utorok) o 15,30 hod.  

 Voliči sa zídu v ZŠ Ochodnica.  

 Každý volič proti podpisu na prezenčnej listine obdrží „Hlasovací lístok pre voľby zástupcov 

rodičov žiakov ZŠ Ochodnica do RŠ“ s menami kandidátov uvedenými v abecednom poradí.  

 Po zistení počtu všetkých prítomných oprávnených voličov mandátová komisia vyhlási platnosť 

volieb.  

 Voľby nadobúdajú platnosť, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.  

 Ak sa nezúčastní nadpolovičná väčšina voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu.  

 Voliči upravia „Hlasovací lístok pre voľby zástupcov rodičov žiakov ZŠ Ochodnica do RŠ“ 

zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov.  

 Hlasovací lístok, ktorý bude inak upravený, je neplatný. 

 Volebná komisia s prenosnou urnou v prípade potreby (požiadavky) môže postupne navštíviť aj 

voličov v mieste bydliska (prípadne na inom – dohodnutom mieste), ak o to požiadajú pre vážne 

dôvody a prevziať hlasovacie lístky. 

 Volebná komisia skontroluje platnosť hlasovacích lístkov a sčíta platné hlasy.  

 Členmi RŠ sa stávajú prví štyria kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov.  

 V prípade rovnosti počtu hlasov sa o členstve v RŠ rozhodne žrebovaním. 

 V prípade nesúhlasu zvoleného kandidáta s členstvom v RŠ sa stáva členom RŠ kandidát 

umiestnený na nasledujúcom mieste podľa počtu hlasov. 

 

 

Ochodnica, 19. 04. 2022   

 

 

 

 

 

........................................................ 

        RNDr. Edita Brisudová 

            riaditeľka školy 

 
 


