
Premonštrátske  gymnázium,  Kováčska 28, 040 01 Košice  

Návrh kandidatúry do Rady školy 

 

Výňatok z volebného poriadku 

Časť V. Voľby zástupcov žiakov 

1. Voľby zástupcov rodičov zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s 

volebnou komisiou. 

2. Oznámenie o konaní volieb zástupcu žiakov do RŠ zverejní škola najneskôr týždeň pred 

konaním volieb na web-stránke školy a na nástenke v škole.  

3. Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov 

alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ prostredníctvom na to 

určeného formulára.  

4. Termín prijatia kandidátov do volieb do RŠ pri Premonštrátskom gymnáziu je do 9:00 

hodiny dňa konania volieb. 

5. Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné 

listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých tried, vyhotoví 

volebné lístky, ktoré budú obsahovať očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov a 

budú obsahovať dátum konania volieb. Skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej 

urny a zabezpečí transparentný priebeh volieb. 

6. Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov s uvedenou triedou, 

ktorú kandidát navštevuje. 

7. Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac 

jedného kandidáta za žiakov uvedených na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je 

inak upravený, je neplatný. 

8. Členom RŠ sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade 

rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších v poradí sa uskutoční (v prípade 

potreby aj opakovane) dodatočná voľba, v ktorej sú na volebných lístkoch uvedení iba 

tí kandidáti, ktorí dosiahli (aj v prípadných už uskutočnených dodatočných voľbách) 

rovnaké počty hlasov, ako prvý v poradí a neodmietnu kandidovať pri opakovaných 

voľbách. Ak po odmietnutí kandidatúry ostatnými kandidátmi sa má zúčastniť 

dodatočnej voľby práve 1 kandidát, tak sa dodatočná voľba neuskutoční a členom RŠ 

sa stane kandidát, ktorý sa nevzdal účasti v dodatočnej voľbe. 

 

Vyplnený a podpísaný formulár Návrhu kandidatúry do volieb za člena Rady školy je potrebné 

odovzdať najneskôr 21. 12. 2017 do 9:00 u p. Spišákovej, alebo u p. zástupkyne.  

 

Prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD. 

riaditeľ    

 

  



Premonštrátske  gymnázium,  Kováčska 28, 040 01 Košice  

Návrh kandidatúry do Rady školy 

 

Návrh kandidatúry zástupcu žiakov do Rady školy  

pri Premonštrátskom gymnáziu 

Dátum volieb:  22. 12. 2017 

 

Predkladá:  .............................................................................................................................. 

    (meno, priezvisko, trieda) 

 

Navrhovaný kandidát: ................................................................................................................ 

(meno, priezvisko, trieda) 

 

V ................................, dňa ...................................... 

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

        podpis navrhovateľa 

 

 

 

Vyhlásenie navrhovaného kandidáta 

 

Meno, priezvisko, titul: ........................................................................................................... . 

Vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou za člena Rady školy pri Premonštrátskom 

gymnáziu, Kováčska 28, Košice. 

 

V ................................, dňa ...................................... 

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

        podpis kandidáta 

 

 


