
NOMINAČNÁ LISTINA KANDIDÁTOV NA ČLENA RADY ŠKOLY ZA RODIČOV DETÍ 
NAVŠTEVUJÚCICH MATERSKÚ ŠKOLU PRE VOĽBY V ROKU 2011

Postup pri vykonaní volieb zástupcov rodičov detí navštevujúcich
Základnú školu s materskou školou na Hargašovej 5, 841 06 Bratislava

do orgánov školskej samosprávy – Rady Školy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou

Členmi Rady školy, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 
a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy. Ďalej sú členmi Rady školy štyria zvolení 
zástupcovia rodičov (traja za ZŠ a jeden za MŠ), štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Zástupcovia 
sú volení na 4 ročné funkčné obdobie, ktoré začína v septembri 2011.

2 Voľby do Rady školy 

Voľby jedného zástupcu rodičov detí  navštevujúcich MATERSKÚ ŠKOLU sa budú konať 13. septembra 
2011, kedy Vám bude odovzdaný volebný lístok.

Štatút Rady školy spolu s povinnosťami člena RŠ je k dispozícii na nástenke na prízemí v materskej škole.

3 Nominačné listiny

Nominačné listiny kandidátov na člena Rady školy budú pripravované na základe podnetov rodičov 
detí navštevujúcich MŠ do 12. septembra 2011  . Nominačné listiny sú k dispozícii :

 na nástenke príslušnej triedy
 na nástenke Rady školy na prízemí budovy materskej školy

 

4 Nominácia kandidátov

Kandidátom na člena rady školy za rodičov môže byť ktorýkoľvek rodič dieťaťa, ktoré v čase voľby 
navštevuje materskú školu. K nominácii na kandidáta do Rady školy je potrebný súhlas kandidáta so 
svojou nomináciou, ktorý zabezpečí volebná komisia pred samotnými voľbami.

Rodič sa stáva kandidátom na člena Rady školy vpísaním jeho plného mena a priezviska do listiny 
kandidátov ktorýmkoľvek iným rodičom dieťaťa navštevujúceho v čase tvorby nominačnej listiny 
materskú školu. 

5 Kandidáti na člena Rady školy

Kandidátom na člena Rady školy sa stáva rodič, ktorý:

 je na ktorejkoľvek nominačnej listine,
 je rodičom dieťaťa navštevujúceho v čase volieb do Rady školy materskú školu,
 po výzve volebnej komisie Rady školy vydá so svojou nominácou súhlas
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