
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

 
 

 

Voľby do rady školy – zákonní zástupcovia žiakov 

 

 

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 a Vyhláškou MŠ 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 a Výzvy na voľbu členov škôl mesta Košice 

sa dňa 09. 09. 2020 o 17.00 hod. uskutočnia voľby do rady školy pri Základnej škole, 

Trebišovská 10, Košice spomedzi zákonných zástupcov žiakov. 

 

Navrhnutí kandidáti radou rodičov do rady školy: 

Benderová Elena, Ing. – zákonný zástupca VII.C 

Kavčiaková Eva – zákonný zástupca VII.B 

Kudelová Katarína – zákonný zástupca VII.B 

Mati Peter, Ing. – zákonný zástupca III.C 

Štrkolec Jozef, Ing. – zákonný zástupca VII.C, V.B 

Taušová Zuzana, Mgr. – zákonný zástupca III.A 

Zimanová Elena, Mgr. – zákonný zástupca III.B, I.B 

Kandidáta   môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. 

 

Volebná komisia: 

Barčovský Radovan - zákonný zástupca VIII.A 

Hrabovecká Barbora - zákonný zástupca I.A, IV.C 

Kissová Lucia - zákonný zástupca III.C 

 

Organizačné zabezpečenie: 

 Začiatok volieb 17.00 hod. v triedach 

 Hlasuje iba jeden zákonný zástupca žiaka 

 Zákonní zástupcovia sa podpíšu do prezenčnej listiny 

 Na lístku je potrebné zaškrtnúť maximálne štyroch kandidátov 

 Lístky sa vhodia do volebnej urny (príde určený zamestnanec) 

 Volebná komisia sčíta počet platných hlasovacích lístkov (musí byť nadpolovičná väčšina) 

 Ak nebude nadpolovičná väčšina voličov pristupuje sa ihneď k druhému kolu volieb 

 Zákonní zástupcovia sa opätovne podpíšu do novej prezenčnej listiny 

 Lístky sa opätovne vhodia do volebnej urny (príde určený zamestnanec) 

 Volebná komisia sčíta počet platných hlasovacích lístkov (nemusí byť nadpolovičná väčšina) 

 Volebná komisia spíše zápisnicu o výsledku volieb 

 Riaditeľ školy zverejní výsledky volieb 

 



Hygienicko-epidemiologické opatrenia: 

 Vstup do budovy:  

Hlavný vchod: rodičia 1. a 2. ročníka 

1. pavilón: rodičia 5. až 9. ročníka 

3. pavilón: rodičia 3. a 4. ročníka 

 Všetkým bude meraná telesná teplota pri vstupe do budovy 

 Všetci si musia vydezinfikovať ruky 

 Všetci musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško) 

 Po skončení budú triedy poupratované a vydezinfikované 

 

 

Košice 07. 09. 2020 

 

 

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy 

 

 

 

 

 


