ZÁPISNICA Z VOLIEB DO RADY ŠKOLY
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľ školy vyhlásil voľby do
Rady školy pri Centre voľného času Trend, Obrancov mieru 7, Detva na deň
17.02.2020.Voľby do rady školy sa uskutočnili v jeden deň pre pedagogických zamestnancov,
nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov.
Voľby zástupcu do rady školy za nepedagogických zamestnancov:
Za nepedagogických zamestnancov súhlasila s kandidatúrou do rady školy Lucia Freiboldová,
nakoľko je v CVČ Trend jediný nepedagogický pracovník.
Zástupcom do Rady školy pri CVČ TREND, Obrancov mieru 7, Detva za nepedagogických
zamestnancov stala : Lucia Freiboldová.

V Detve dňa : 17.02.2020
Zapísala : Lucia Freiboldová:

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

ZÁPISNICA Z VOLIEB DO RADY ŠKOLY
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľ školy vyhlásil voľby do
Rady školy pri Centre voľného času Trend, Obrancov mieru 7, Detva na deň
17.02.2020.Voľby do rady školy sa uskutočnili v jeden deň pre pedagogických zamestnancov,
nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov.
Voľby zástupcu do rady školy za pedagogických zamestnancov:

Voľby sa konali dňa 17. februára 2020 v čase od 14,30 do 15,30 hod. na Základnej škole
Obrancov mieru Detva a Základnej škole A. Vagača Detva. S kandidatúrou do volieb súhlasili
2 pedagogickí zamestnanci. Pedagogickí zamestnanci volili 2 zástupcov do rady školy za
pedagogických zamestnancov. Z celkového počtu 17 oprávnených voličov pedagogických
zamestnancov bolo prítomných na voľbách 12 voličov a hlasovacie lístky si prevzalo 12
voličov. Odovzdaných bolo 12 hlasovacích lístkov. Platných hlasovacích lístkov bolo 12.
Voľby boli tajné, každý volič zakrúžkoval na hlasovacom lístku maximálne 2 kandidátov.
Výsledky volieb: 1. Ľubica Paprčková 11 platných hlasov 2. Mgr. Zdenka Melicherová 8
platných hlasov.
Výsledky volieb:
1. Ľubica Paprčková
2. Mgr. Zdenka Melicherová

11 platných hlasov
8 platných hlasov

Zástupcami do Rady školy pri CVČ Trend Obrancov mieru 7, Detva sa za pedagogických
zamestnancov stali :
Ľubica Paprčková a Mgr. Zdenka Melicherová
V Detve 17.02.23020

Zapísala : Lucia Freiboldová:
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ZÁPISNICA Z VOLIEB DO RADY ŠKOLY
V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľ školy vyhlásil voľby do
Rady školy pri Centre voľného času Trend, Obrancov mieru 7, Detva na deň
17.02.2020.Voľby do rady školy sa uskutočnili v jeden deň pre pedagogických zamestnancov,
nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov.
Voľby zástupcu do rady školy za rodičov:

Voľby sa konali dňa 16. februára 2020 v čase od 14,30 do 15,30 hod. v KC. A. Sládkoviča
Detva. S kandidatúrou do volieb súhlasili 2 rodičia z celkového počtu 20 vybraných
kandidátov za rodičov. Rodičia volili 2 zástupcov do rady školy.
Výsledky volieb:
1. Jarmila Kemlágová
2. Mgr. Slavomír Ciglan

34 platných hlasov
28 platných hlasov

Zástupcami do Rady školy pri CVČ Trend Obrancov mieru 7, Detva sa za rodičov stali :
Jarmila Kemlágová a Mgr. Slavomír Ciglan
V Detve 17.02.23020

Zapísala : Lucia Freiboldová:
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