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VorBY RoDtČoV GYMN ÁzlnDo RADY šroly

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe poverenia od zriadbvatel'a Spojenej školy sv. Františka Assiského, KláŠtorné

nám, 1, 9O1 01 Malacky (Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza) vyhlasuiem volby

zástupcov rodičov gymnázia do rady školy. Volby sa konajú vzhl'adom k tomu, že 12. 03.2O2O

sa končíštvorročné funkčné obdobie aktuálnej rady školy.

Volby sa uskutočnia v stredu 25. februára2O2O

v čase od 15,00 do 16,00 h. v spoločenskej miestnosti školy.

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje

verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov

školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Má právo vyjadrovať sa k činnosti Školy a
ku koncepčným zámerom jej rozvoja; predkladá tiež zriadbvatelbvi návrh kandidáta

na vymenovanie do funkcie riaditel'a školy.

Rada školy pozostáva z 11členov. Podl'a § 25 ods. 4Zákonač.59612003 a § 3 ods. 1a §

8 ods. 2 Vyhlášky MŠWaŠ SR č. 291 z 1"5. apríla 2004 bolo zriadbvatelbm školy určené

nasledujúce zloženie rady:

'ž traja zástupcovia rodičov (dvaja zo základnej školy a jeden z gymnázia),

Zástupca rodičov za gymnázium bude zvolený vo volbách rodičmi žiakov gymnázia.

Pri volbách móžu rodičia žiaka uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detína gymnáziu.

Volby do rady školy budú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná váčšina oprávnených

voličov. V opačnom prípade sa budú konať opakované volby, pri ktorých sa podmienka

nadpolovičnej váčšiny nevyžaduje. Prípadná opakovaná volba sa uskutoční vo štvrtok 27. 02.

2O2O v čase od 15,00 do 16,00 (o opakovaných volbách budete informovaní v stredu 26. 02.

2020 prostredníctvom Edupage).



cirkevná škola
Malacky

Spojená škola sv. Františka Assiského

Kláštorné námestie 1 901 01 Malacky

o34 l 772 38 03

csmalacky@csmalacky,com

Kandidáta na voleného člena rady školy móže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkolVek

z voličov (kandidatúra sa vzťahuje i pre prípadnú opakovanú volbu). Prosím Vás, aby ste svoje

písomné návrhy na kandidáta do rady školy odovzdali osobne na sekretariáte Školy alebo

elektronicky na csmalackv@csmalackv.sk alebo poštou na adresu Spojenó škola sv. FrantiŠka

Assiského, Mgr. Daniel Masarovič, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky, a to do 21,íebruára

2a20 ftozhoduje dátum poštovej priehradky). Návrh na kandidáta musí obsahovať: meno,

priezvisko a tituly kandidáta, vek, zamestnanie, miesto bydliska a meno a triedu

zastupujúceho žiaka,

Volby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom

bude označený maximálne jeden kandidát. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta

odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Za člena rady školy

bude zvolený ten, kto vo volbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti

hlasov sa o členstve v Raš rozhodne žrebovaním.

Pre volby do rady školy menujem volebnú komisiu v tomto zložení:

1. PaedDr. Martin Lipták

2. lng. Zuzana Lepišová

3. lng. Stanislava Zajačková
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