
Výzva na nomináciu kandidátov 

- voľby do Rady školy  pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne 

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na 

základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov   

riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie, 

ktoré sa uskutočnia 10. mája 2022. 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v základných 

školách radu školy tvoria: 

- 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami  

- 1 zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami  

- 4 zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy  

- 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa ( zriaďovateľ už delegoval svojich zástupcov ) 

Pred samotnou voľbou je potrebné zostaviť kandidátky s nomináciami záujemcov o členstvo 

v Rade školy pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne, preto  

riaditeľka školy vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov do rady školy v našej škole za: 

 pedagogických zamestnancov 

 nepedagogických zamestnancov 

 zákonných zástupcov žiakov ( rodičia ) 

Do rady školy môže kandidovať : 

- každý z rodičov žiakov navštevujúcich školu (s výnimkou toho, kto je zamestnancom školy ),  

- za zamestnancov školy  zamestnanec ( pedagogický, nepedagogický ) s riadnym pracovným 

pomerom,   

- navrhne ho iný volič alebo ak sám oznámi svoje rozhodnutie kandidovať vo voľbách , navrhovať 

kandidáta ( s jeho písomným súhlasom) môže  ktorýkoľvek z voličov  zo svojej skupiny. 

 Záujemcovia, ktorí majú motiváciu a ochotu zastupovať záujmy rodičov a zamestnancov v rade 

školy , písomne zašlú  svoj návrh na kandidatúru :  

- mailom - riaditelka@zsmkdk.sk 

- alebo  doručia osobne do kancelárie školy,  

- alebo zašlú poštou  

- uveďte meno a priezvisko , titul , triedu, ktorú navštevuje dieťa,  zamestnanec svoje pracovné 

zaradenie - môžete priložiť svoju stručnú charakteristiku, s fotografiou , povolanie, motiváciu pre 

prácu v rade školy...  

 Kandidáta môže navrhnúť niekto iný ( rodičia, zamestnanci ), spolu s návrhom na kandidatúru je 

potrebné doložiť písomný súhlas dotyčného s kandidatúrou.  

Termín predloženia návrhov na kandidátov z radov rodičov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov je  do 6.5.2022 do 10.00 hod.  

Využite svoje právo a svoje schopnosti na to, aby ste ako členovia rady školy prispeli k skvalitneniu 

práce školy. 

 

Dolný Kubín 7.4.2022       Mgr. Katarína Števonková 

          riaditeľka školy 
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