
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v dňoch od  9.10.2020 do 12.10.2020 sa uskutočnia voľby členov zástupcov
rodičov žiakov školy do Rady školy pri  Spojenej  škole,  Pankúchova 6,  Bratislava za organizačné
zložky Gymnázium a Základná  škola  prostredníctvom hlasovacích lístkov.  Hlasovacie  lístky  budú
rodičom  zaslané  prostredníctvom  žiakov  dňa  9.10.2020.  Pre  rodičov  chýbajúcich  žiakov  dňa
9.10.2020 budú hlasovacie lístky sprístupnené na vrátnici školy. Voľba zástupcov sa uskutoční touto
formou vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku (pandémia COVID-19) a odporúčania
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v dokumente Manuál pre stredné školy obmedziť
cudzím osobám vstup do budovy školy. 

Počet  volených zástupcov z radov rodičov v novozvolenej  rade školy,  ako i ostatných členov rady
školy, je v zmysle Dohody o zriaďovateľovi Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava medzi
Bratislavským  samosprávnym  krajom  a Mestskou  časťou  Bratislava  –  Petržalka  a  usmernenia
zriaďovateľa školy, Bratislavského samosprávneho kraja. 

Rada školy sa bude skladať z 11 členov:
• volení zástupcovia z radov rodičov: traja (1 za Základnú školu, 2 za Gymnázium)
• volení zástupcovia z radov pedagogických zamestnancov: dvaja (1 za Základnú školu, 1 za

Gymnázium)
• volený zástupca z radov ostatných/nepedagogických zamestnancov: jeden (za Gymnázium)
• volený zástupca z radov žiakov: jeden (za Gymnázium)
• delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa školy: štyria (2 za Bratislavský samosprávny kraj, 2

za MČ – Petržalka).

Vážení rodičia, prosím hlasujte od 9. 10. 2020 do 12. 10. 2020 tak, že na hlasovacom lístku, ktorý
obdrží  každý žiak školy podľa príslušnej  organizačnej  zložky a následne Vám ho doručí,  alebo si
hlasovací lístok vyzdvihnete na vrátnici školy:

 volíte 2 zástupcov rodičov žiakov z 21 kandidátov za Gymnázium, 
 volíte 1 zástupcu rodičov žiakov z 5 kandidátov za Základnú školu.

Aby  bol  Váš  hlas  platný,  volíte  minimálne  1  kandidáta  a maximálne  2  kandidátov  v prípade
Gymnázia, v prípade Základnej školy volíte 1 kandidáta. Do rady školy budú zvolení kandidáti za
každú organizačnú zložku, ktorí získajú vo voľbách najvyšší počet hlasov. Pri voľbe zástupcu rodičov
do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v škole.

Pokyny k voľbám:
1. Voliči obdržia hlasovací lístok prostredníctvom žiakov dňa 9. 10. 2020. Rodičia chýbajúcich

žiakov v tento deň si môžu hlasovací lístok vyzdvihnúť na vrátnici školy.
2. Rodičia obdržia hlasovací lístok iba za organizačnú zložku, ktorú navštevuje ich dieťa.
3. Voliči po zakrúžkovaní, zložia hlasovací lístok a vrátia ho do školy v zalepenej obálke, ktorá

je opečiatkovaná školou, bez označenia odosielateľa, najneskôr 13. 10. 2020 do 9,00 hod.
4. Hlasy  v doručených  obálkach  sčíta  volebná  komisia,  ktorú  menovala  riaditeľka  školy,

v zložení: 
Mgr. Zdenka Halandová
Mgr. Ján Antal
Ing. Lenka Peschlová

O výsledku volieb budete informovaní prostredníctvom webového sídla školy.

PaedDr. Zuzana Butler
riaditeľka 
Spojená škola
Pankúchova 6
Bratislava


