
 
 

 

 

VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY 
 

 

Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 

v Bratislave v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

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

v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 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 neskorších predpisov vyhlásil  

VÝZVU na voľby členov  Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jána Amosa 

Komenského, Hubeného 25 v Bratislave. 

 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 4, 5 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

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

neskorších predpisov pri  Základnej škole s materskou školou Jána Amosa Komenského, 

Hubeného 25 v Bratislave je 11 členov rady školy v zložení: 

 jeden zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy, zvolený vo voľbách 

zamestnancami základnej školy, 

 jeden zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy, zvolený vo voľbách 

zamestnancami materskej školy, 

 jeden zástupca ostatných zamestnancov školy, zvolený vo voľbách ostatnými 

zamestnancami školy, 

 traja zástupcovia rodičov žiakov základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy 

alebo   školského zariadenia, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov základnej školy, 

 jeden zástupca rodičov žiakov materskej školy, ktorí nie je zamestnancom školy 

alebo   školského zariadenia, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov materskej školy, 

 štyria delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa. 

 

 

Kandidáta do rady školy za rodičov detí materskej školy a žiakov základnej školy môže po 

jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy 5 dní 

pred termínom konania volieb. 

 

 

Voľby členov rady školy v termíne do 19. 11. 2020 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, 

termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. 

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa rozhodlo Mestské zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  28. 

02. 2020 výzvou evidovanou pod číslom 5080/1011/2020/ŠÚ-Bš 

 

 

 

 

 
 



 
 

USKUTOČNENIE VOLIEB  

do Rady školy  pri ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského,  

Hubeného 25 v Bratislave 
 

 Voľby zástupcu pedagogických zamestnancov v materskej škole sa uskutočnili dňa 

22.09.2020 z radov pedagogických zamestnancov materskej školy. Krúžkuje sa 1 pedagogický 

zamestnanec. 
 

 Voľby zástupcu pedagogických zamestnancov v základnej škole sa uskutočnili dňa 

23.09.2020 z radov pedagogických zamestnancov základnej školy. Krúžkuje sa 1 pedagogický 

zamestnanec. 
 

 Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov v ZŠ s MŠ sa uskutočnili dňa 23.09.2020 z 

radov nepedagogických zamestnancov základnej školy. Krúžkuje sa 1 nepedagogický 

zamestnanec. 
 

 Voľby zástupcu zákonných zástupcov  v  MŠ sa uskutočnia dňa 14.10.2020 z radov zákonných 

zástupcov detí navštevujúcich MŠ v čase od 7:00 do 8:30 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. v 

priestoroch školského dvora. Krúžkuje sa 1 kandidát zákonných zástupcov detí. 

 

V prípade záujmu kandidovať, prosíme oznámiť túto skutočnosť aspoň 5 dní pred 

voľbami, teda do 09.10.2020 na riaditeľstve školy. 
 

 Voľby zástupcu zákonných zástupcov  v  ZŠ sa uskutočnia dňa 14.10.2020 z radov 

zákonných zástupcov detí navštevujúcich ZŠ v čase od 7:00 do 8:30 hod. a od 12:00 do 17:30 

hod. pred budovou školy a v priestoroch školského dvora od vchodu do časti Meret. Krúžkujú 

sa 3 kandidáti zákonných zástupcov žiakov. 

 

V prípade záujmu kandidovať, prosíme oznámiť túto skutočnosť aspoň 5 dní pred 

voľbami, teda do 09.10.2020 na riaditeľstve školy. 

 

Kandidovať do Rady školy nemôže zástupca zákonných zástupcov detí a žiakov, ktorý je 

zamestnancom školy alebo školského zariadenia. 
 

Voľby zástupcu príslušnej skupiny voličov do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak sa zíde 

nadpolovičná väčšina oprávnených voličov tejto skupiny voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná 

väčšina oprávnených voličov príslušnej skupiny, budú sa voľby opakovať. 

Pri opakovaných voľbách sa účasť nadpolovičnej väčšiny voličov príslušnej kategórie 

nevyžaduje. 
 

Toto oznámenie je umiestnené/zverejnené na verejne prístupnom mieste v škole a na webovom 

sídle školy.  
 

Na priebeh hlasovania budú dozerať dvaja členovia volebnej komisie. 
 

Zabezpečenie a priebeh volieb upravuje Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Základnej 

škole s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava č. 07/2020-RŠ. 

 

V Bratislave 04.10.2020      Mgr. Tatiana Kizivatová  

            riaditeľka 


