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SMERNICA: Obsadzovanie postov predsedov tried Gymnázia Pierra de Coubertina  

Dotknuté strany: žiaci a triedni učitelia Gymnázia Pierra de Coubertina, koordinátor a predseda Žiackej 

školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina 

 

1. Úvod 

 Táto smernica predstavuje normovaný spôsob obsadzovania postov predsedov tried Gymnázia 

Pierra de Coubertina. Jej cieľom je dosiahnutie férových a kvalifikovaných obsadení na postoch 

predsedov tried, lepšej reprezentácie žiakov vo vzťahoch k učiteľom i vedeniu školy, vyššej efektivity 

Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina a oboznámenie študentov s priebehom a 

dôležitosťou demokratických volieb. 

  

2. Kandidatúra na predsedu triedy 

2.1. Na predsedu triedy môže kandidovať ktorýkoľvek žiak príslušnej triedy. 

2.2. Kandidovať na predsedu triedy možno iba na základe vlastného slobodného rozhodnutia 

kandidáta. 

2.3. Žiaci môžu podať kandidatúru na predsedu triedy počas volebného okna. 

2.3.1.  Volebné okno, ak nie je touto smernicou určené inak, sa začína sedem dní pred začiatkom 

školského roka, v ktorom sú voľby uskutočňované. 

2.3.2.  Volebné okno, ak nie je touto smernicou určené inak, sa skončí deň po začiatku školského 

roka, v ktorom sú voľby uskutočňované. 

2.3.3.  Kandidatúru možno podať i v deň začiatku, i v deň skončenia volebného okna. 

2.3.4.  O otvorení volebného okna musia byť všetci žiaci upovedomení najneskôr deň pred jeho 

otvorením. 

2.3.5.  O skončení volebného okna musia byť všetci žiaci upovedomení deň pred jeho 

skončením. 

2.4. Kandidatúra na predsedu triedy môže byť podaná jedine samotným kandidátom, nie 

prostredníctvom inej osoby. 

2.5. Kandidatúra na predsedu triedy musí byť podaná priamo triednemu učiteľovi. 

2.6. Kandidatúra na predsedu triedy musí byť podaná ústne, elektronicky, v tlačenej alebo písanej 

forme. 

2.6.1.  Prikladá sa šablóna kandidatúry na predsedu triedy (Príloha 1). 

2.7. Kandidatúru môže kandidát stiahnuť verbálne alebo elektronickou správou adresovanou 

triednemu učiteľovi. 

2.8. Pre žiakov tried I.A, I.B, I.C, I.D a príma sa body 2.3.1. a 2.3.2. neaplikujú (viď. bod 4.). 

 

3. Voľba predsedu triedy 

3.1. Voľby predsedu triedy sú všeobecné, rovné, priame a tajné. 

3.1.1.  Všetci žiaci danej triedy si môžu voliť svojho predsedu, respektíve môžu kandidovať na 

tento post. Tomuto právu sa nesmú klásť akékoľvek obmedzenia mimo tých, ktoré sú dané 

touto smernicou alebo nadradenou právnou úpravou (napr. Školský poriadok). 

3.1.2.  Váha volebného hlasu vo voľbách predsedu triedy je rovnaká pre všetkých žiakov. 

3.1.3.  Každý žiak vo voľbách predsedu triedy volí kandidáta priamo. Sprostredkovaná voľba sa 

pripúšťa v prípade ospravedlnenej neprítomnosti voliča (t.j. ktoréhokoľvek žiaka danej 

triedy), pričom vôľa voliča musí byť vyjadrená písomnou formou alebo elektronickou 

správou adresovanou triednemu učiteľovi. 

3.1.4.  Každý žiak má právo voliť predsedu triedy v súkromí a má právo svoju voľbu udržať 

v tajnosti pred inými. Úprava volebného lístka voličom musí prebiehať bez akejkoľvek 

kontroly. 
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3.2. Voľby na predsedu triedy sa konajú najskôr v deň po skončení volebného okna, najneskôr 

sedem dní po jeho skončení. Do tohto časového limitu sa zarátavajú iba pracovné dni, počas 

ktorých prebiehala riadna výučba v danej triede. 

3.3. Predseda triedy sa volí systémom relatívnej väčšiny.  

3.3.1.  Ak viacerí kandidáti získajú vo voľbách rovnaký najvyšší počet hlasov, voľby sa opakujú 

s týmito kandidátmi dovtedy, kým jeden kandidát nezíska relatívnu väčšinu. Pokiaľ 

v opakovaných voľbách vzíde menší počet kandidátov s rovnakým najvyšším počtom 

hlasov, do opakovaného kola volieb postupujú iba títo kandidáti. 

3.4. Volebný lístok obsahuje číselne zoradené mená kandidátov (každému kandidátovi je náhodne 

priradené poradové číslo triednym učiteľom pri zostavovaní volebného lístka). 

3.4.1.  Prikladá sa šablóna volebného lístka s viacerými kandidátmi (Príloha 2). 

3.5. Žiaci pri úprave volebného lístka zakrúžkujú jedno číslo alebo jedno meno na volebnom lístku. 

Inak upravené volebné lístky sú neplatné. 

3.6. Ak vo voľbách na predsedu triedy kandiduje iba jedna osoba, volebný lístok pozostáva z dvoch 

možností, ktorými voliči vyjadria súhlas alebo nesúhlas s predsedníctvom kandidáta. 

3.6.1.  Žiaci pri úprave volebného lístka zakrúžkujú jednu možnosť na volebnom lístku. Inak 

upravené volebné lístky sú neplatné. 

3.6.2.  Na to, aby sa kandidát stal predsedom triedy, musí byť v nadpolovičnej väčšine 

volebných lístkov vyjadrený súhlas s predsedníctvom kandidáta. 

3.6.3.  Ak vo voľbách nebude vyjadrený súhlas s predsedníctvom kandidáta, voľby sa konajú 

podľa bodu 3.7. a jeho podbodov.  

3.6.4.  Prikladá sa šablóna volebného lístka s jedným kandidátom (Príloha 3). 

3.7. Ak vo voľbách na predsedu triedy nekandiduje žiadna osoba, volebný lístok obsahuje priestor, 

do ktorého voliči vpíšu meno a priezvisko jedného svojho spolužiaka, ktorého si želajú 

nominovať na predsedníctvo. Ak žiak s najväčším počtom nominačných hlasov súhlasí 

s prevzatím postu predsedu triedy, automaticky sa stáva predsedom tejto triedy. 

3.7.1.  Žiaci pri úprave volebného lístka vpíšu meno a priezvisko najviac jedného svojho 

spolužiaka. Inak upravené volebné lístky sú neplatné. 

3.7.2.  Ak žiak s najvyšším počtom nominačných hlasov nesúhlasí s prevzatím postu predsedu 

triedy, možnosť vyjadrenia súhlasu s prevzatím postu predsedu triedy pripadá na 

kandidáta s nasledujúcim najvyšším počtom hlasov. Takto prechádzajú možnosti 

vyjadrenia súhlasu s prevzatím postu predsedu triedy dovtedy, kým nevzíde žiak 

vyjadrujúci súhlas so svojou nomináciou. 

3.7.3.  Ak viacero žiakov má rovnaký počet nominačných hlasov a majú najvyšší počet 

nominačných hlasov spomedzi tých, ktorí neodmietli svoju nomináciu na post predsedu 

triedy, náhodným losovaním sa určí poradie, v ktorom môžu vyjadriť svoj súhlas alebo 

nesúhlas s prevzatím postu predsedu triedy. 

3.7.4.  Ak všetci nominovaní žiaci nesúhlasia s prevzatím postu predsedu triedy, triedny učiteľ 

vymenuje na základe vlastného presvedčenia predsedu triedy spomedzi tých žiakov, ktorí 

boli nominovaní vo voľbách. Takto vymenovaný predseda triedy je rovnocenný vo 

výkone svojej funkcie s riadne zvoleným predsedom triedy. 

3.7.5.  Prikladá sa šablóna volebného lístka bez kandidátov (Príloha 4). 

 

4. Prvé ročníky a príma 

4.1. V triedach I.A, I.B, I.C, I.D a príma vymenuje triedny učiteľ triedneho reprezentanta, a to 

najneskôr sedem dní po začiatku školského roka. Do tohto časového limitu sa zarátavajú iba 

pracovné dni, počas ktorých prebiehala riadna výučba v danej triede. 

4.1.1.  Triedny reprezentant si uplatňuje práva a plní povinnosti predsedu triedy dané Školským 

poriadkom, nemôže avšak v zmysle Štatútu Žiackej školskej rady voliť členov Žiackej 

školskej rady, podpísať návrh predsedov tried na odvolenie predsedu Žiackej školskej 

rady z funkcie, voliť predsedu Žiackej školskej rady a nemôže mu zaniknúť mandát podľa 

bodu 6.1. písm. b) a d) tejto smernice. 
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4.2. Mandát triedneho reprezentanta automaticky zaniká štyridsaťpäť dní po začiatku školského 

roka. Ak mandát triedneho reprezentanta zanikne skôr, triedny učiteľ vymenuje nového 

triedneho reprezentanta, ktorému mandát automaticky zanikne štyridsaťpäť dní po začiatku 

školského roka 

4.3. Po automatickom zániku mandátu triedneho reprezentanta štyridsaťpäť dní po začiatku 

školského roka musí byť vyhlásené sedemdňové volebné okno v zmysle bodu 2. a jeho 

podbodov, následne musia byť vyhlásené voľby na predsedu triedy v zmysle bodu 3. a jeho 

podbodov. Do tohto časového limitu sa zarátavajú iba pracovné dni, počas ktorých prebiehala 

riadna výučba v danej triede. 

4.4. Ostatné body tejto smernice sa aplikujú bez zmeny. 

 

5. Odvolanie predsedu triedy 

5.1. Predsedu triedy možno odvolať na základe návrhu žiakov na iniciovanie hlasovania 

o vyslovení dôvery predsedovi triedy (Príloha 5). 

5.2. Návrh žiakov na iniciovanie hlasovania o vyslovení dôvery predsedovi triedy musí byť 

podpísaný aspoň jednou tretinou žiakov danej triedy na to, aby bol platný. 

5.2.1.  Pri vypočítavaní potrebného počtu podpisov pre platnosť iniciatívy sa delí počet žiakov 

v triede tromi a následne zaokrúhľuje nadol na jednotky.  

5.3. V prípade existencie platného návrhu žiakov na iniciovanie hlasovania o vyslovení dôvery 

predsedovi triedy musí triedny učiteľ danej triedy bezodkladne vyhlásiť hlasovanie 

o vyslovení dôvery predsedovi triedy. 

5.3.1.  Hlasovanie o vyslovení dôvery predsedovi triedy možno uskutočniť najneskôr sedem dní 

po prezentovaní platnej iniciatívy na odvolanie predsedu triedy triednemu učiteľovi. Do 

tohto časového limitu sa zarátavajú iba pracovné dni, počas ktorých prebiehala riadna 

výučba v danej triede. 

5.3.2.  Na hlasovaní o vyslovení dôvery predsedovi triedy musí byť prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých žiakov danej triedy. 

5.3.3.  Pred hlasovaním o vyslovení dôvery má predseda triedy právo vystúpiť a neprerušovane 

sa prihovoriť svojim spolužiakom, najviac ale na dobu piatich minút. 

5.3.4.  Pred hlasovaním o vyslovením dôvery musí aspoň jeden zo žiakov, ktorí podpísali 

iniciatívu na odvolanie predsedu triedy vystúpiť a odôvodniť existenciu tejto iniciatívy. 

Vystúpenia podpisujúcich môžu spolu trvať najviac päť minút. 

5.3.5.  Po vystúpení predsedu triedy a podpisujúcich budú môcť všetci žiaci danej triedy klásť 

otázky vystupujúcim. Kladenie otázok vystupujúcim môže trvať najviac osem minút, 

respektíve po uplynutí tohto časového okna musia byť zodpovedané otázky všetkých, 

ktorí sa prihlásili s otázkou ešte pred jeho uplynutím. 

5.3.6.  Po ukončení kladenia otázok budú všetci prítomní žiaci môcť v hlasovaní rozhodnúť 

o vyslovení dôvery svojmu predsedovi triedy na základe princípov stanovených v bode 

3.1. a jeho podbodoch. 

5.3.7.  Hlasovací lístok o vyslovení dôvery predsedovi triedy obsahuje otázku o vyslovení 

dôvery predsedovi triedy danej triedy a dve možnosti – „ZA“ a „PROTI“. 

5.3.7.1.  Žiaci pri úprave hlasovacieho lístka zakrúžkujú jednu z možností na hlasovacom 

lístku. Inak upravené hlasovacie lístky sú neplatné. 

5.3.7.2.  Prikladá sa šablóna hlasovacieho lístka o vyslovení dôvery predsedovi triedy 

(Príloha 6). 

5.3.8.  Na vyslovenie dôvery predsedovi triedy je potrebné, aby nadpolovičná väčšina žiakov 

prítomných na hlasovaní o vyslovení dôvery predsedovi triedy označila možnosť „ZA“. 

5.3.8.1. Ak predsedovi triedy nie je vyslovená dôvera, tento predseda triedy okamžite 

stráca svoj mandát predsedu triedy.  

5.3.9.  Hlasovanie o vyslovení dôvery predsedovi triedy je možné uskutočniť najskôr 30 dní od 

dňa posledného hlasovania, ak v poslednom hlasovaní bola predsedovi triedy vyslovená 

dôvera. 
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6. Zánik mandátu predsedu triedy 

6.1. Predsedovi triedy zaniká mandát, ak: 

a) prebehnú nové voľby na predsedu triedy, 

b) sa ho vzdá oznámením svojmu triednemu učiteľovi, 

c) neospravedlnil svoju absenciu na dvoch, po sebe nasledujúcich, stretnutiach predsedov 

tried a vedenia Žiackej školskej rady, 

d) predsedovi triedy nie je vyslovená dôvera v hlasovaní o vyslovení dôvery predsedovi 

triedy, 

e) prestane byť žiakom triedy, v ktorej je predsedom a zároveň neukončuje štúdium na 

škole, 

f) ukončí svoje štúdium na škole a súčasne neukončujú štúdium na škole všetci žiaci 

príslušnej triedy, 

g) ukončí svoje štúdium na škole a súčasne s ním ukončujú štúdium na škole všetci žiaci 

príslušnej triedy. 

5.2. Ak predsedovi triedy zanikne mandát podľa bodu 5.1. písm. b), c), d) alebo e), triedny učiteľ 

príslušnej triedy je povinný okamžite otvoriť sedemdňové volebné okno v zmysle bodu 2. 

a jeho podbodov. Do tohto časového limitu sa zarátavajú iba pracovné dni, počas ktorých 

prebiehala riadna výučba v danej triede. Po skončení volebného okna je triedny učiteľ povinný 

zabezpečiť organizáciu volieb na predsedu triedy podľa bodu 3. a jeho podbodov. 

 

7. Oznamovanie a uchovávanie 

7.1. Triedni učitelia sú povinní v uzavretej obálke odovzdať všetky volebné lístky použité 

vo voľbách predsedu triedy koordinátorovi Žiackej školskej rady, ktorý následne odovzdá 

všetky obálky s volebnými lístkami predsedovi Žiackej školskej rady, ktorý je povinný ich 

uchovávať do dňa začiatku nasledujúceho školského roka. 

7.2. Triedni učitelia sú povinní v uzavretej obálke odovzdať všetky hlasovacie lístky použité 

v hlasovaní o vyslovení dôvery predsedovi triedy koordinátorovi Žiackej školskej rady, ktorý 

následne odovzdá všetky obálky s hlasovacími lístkami predsedovi Žiackej školskej rady, ktorý 

je povinný ich uchovávať do dňa začiatku nasledujúceho školského roka. 

7.3. Triedni učitelia sú povinní odovzdať platný návrh žiakov na iniciovanie hlasovania o vyslovení 

dôvery predsedovi triedy koordinátorovi Žiackej školskej rady, ktorý následne tento návrh 

odovzdá predsedovi Žiackej školskej rady, ktorý je povinný ho uchovávať do dňa začiatku 

nasledujúceho školského roka 

7.4. Do uchovávaných obálok s volebnými lístkami, respektíve s hlasovacími lístkami a do návrhu 

žiakov na iniciovanie hlasovania o vyslovení dôvery predsedovi triedy môže nahliadnuť 

triedny učiteľ alebo žiak triedy, z ktorej obálka alebo návrh pochádza pod dohľadom predsedu 

Žiackej školskej rady alebo koordinátora Žiackej školskej rady požiadaním jednej z týchto 

osôb. 

 

8. Sankcie 

8.1. V prípade porušenia ktoréhokoľvek bodu alebo podbodu tejto smernice musia byť triednym 

učiteľom zabezpečené také kroky, aby boli tieto porušenia napravené a pravidlá stanovené 

touto smernicou naplnené. 

8.1.1.  V prípade porušenia bodu 2. alebo jeho podbodov sa odporúča opakovane zvolať 

sedemdňové volebné okno a kandidatúry na predsedu triedy podávať nanovo. Do tohto 

časového limitu sa zarátavajú iba pracovné dni, počas ktorých prebiehala riadna výučba 

v danej triede. Ak bol na základe chybne organizovanej kandidatúry zvolený predseda 

triedy, odporúča sa anulovať výsledky takýchto volieb, opakovane zvolať sedemdňové 

volebné okno a kandidatúry na predsedu triedy podávať nanovo. Do tohto časového limitu 

sa zarátavajú iba pracovné dni, počas ktorých prebiehala riadna výučba v danej triede. 

8.1.2.  V prípade porušenia bodu 3. alebo jeho podbodov sa odporúča anulovať výsledky chybne 

organizovaných volieb na predsedu triedy a opakovať ich nanovo. 
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8.1.3.  V prípade porušenia bodu 4. alebo jeho podbodov sa odporúča anulovať výsledky 

hlasovania o vyslovení dôvery predsedovi triedy a opakovať ich nanovo. V prípade 

existencie neplatného návrhu žiakov na iniciovanie hlasovania o vyslovení dôvery 

predsedovi triedy, na základe ktorého bolo iniciované hlasovanie o vyslovení dôvery 

predsedovi triedy, sa odporúča výsledky hlasovania anulovať a ďalšie hlasovanie nekonať 

dovtedy, kým nebude prezentovaný platný návrh na iniciovanie hlasovania. 

8.1.4.  V prípade porušenia bodu 5. alebo jeho podbodov, na základe ktorých bezpríčinne 

zanikol mandát predsedovi triedy, sa odporúča okamžite prinavrátiť mandát predsedu 

triedy tomuto žiakovi a odobrať ho prípadnému novozvolenému predsedovi triedy. 

8.1.5.  V prípade porušenia bodu 6. alebo jeho podbodov sa odporúča individuálne riešenie 

problému vedením školy. 

 

9. Mimoriadne opatrenia 

9.1. Anulácia volieb na predsedu triedy alebo hlasovania o vyslovení dôvery predsedovi triedy, 

odobratie alebo prinavrátenie postu predsedu triedy môže nastať jedine rozhodnutím riaditeľa 

školy alebo zástupcu riaditeľa školy. 

9.1.1.  Požiadať o výkon tohto mimoriadneho opatrenia môže žiak pre svoju triedu, triedny 

učiteľ pre svoju triedu alebo predseda Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de 

Coubertina pre ktorúkoľvek triedu, ak bude upovedomený o nezrovnalostiach pri voľbách 

alebo hlasovaní, respektíve ak sa o týchto nezrovnalostiach dozvie sám. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30. júla 2021. 

10.1.1.  Body 2. a 3. a ich podbody nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. októbra 2021 pre triedy, 

v ktorých prebehli voľby na predsedu triedy kedykoľvek od 1. júna 2021 do 30. júna 2021 

a v ktorých bol zvolený predseda triedy.  

10.2. Zrušiť alebo novelizovať túto smernicu možno iba rozhodnutím riaditeľa školy alebo 

uznesením Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina so súhlasom riaditeľa 

školy. 

 

 

 

 

 

 

V Piešťanoch 20. 08. 2021 Mgr. Radim Urban  

       riaditeľ školy 

 

 

 

Zhotovil: Jakub Rendvanský, predseda Žiackej školskej rady 
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Príloha 1 

KANDIDATÚRA NA PREDSEDU TRIEDY 

Ja, UVIESŤ MENO A PRIEZVISO KANDIDÁTA, vyhlasujem, že žiadam kandidovať vo voľbách na 

predsedu triedy UVIESŤ TRIEDU v školskom roku UVIESŤ ŠKOLSKÝ ROK. 

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

podpis kandidáta 

 

Príloha 2 

VOLEBNÝ LÍSTOK 

ZAKRÚŽKUJTE NAJVIAC JEDNU ČÍSLOVKU ALEBO JEDNO MENO! 

1. MENO A PRIEZVISKO NÁHODNE ZORADENÉHO KANDIDÁTA 

2. MENO A PRIEZVISKO NÁHODNE ZORADENÉHO KANDIDÁTA 

3. MENO A PRIEZVISKO NÁHODNE ZORADENÉHO KANDIDÁTA 

4. MENO A PRIEZVISKO NÁHODNE ZORADENÉHO KANDIDÁTA 

5. MENO A PRIEZVISKO NÁHODNE ZORADENÉHO KANDIDÁTA 

 

Príloha 3 

VOLEBNÝ LÍSTOK 

KANDIDÁT: MENO A PRIEZVISKO KANDIDÁTA 

ZAKRÚŽKUJTE NAJVIAC JEDNU MOŽNOSŤ! 

S okamžitým zvolením uvedeného kandidáta na post predsedu svojej triedy 

                                    SÚHLASÍM.    NESÚHLASÍM. 

 

Príloha 4 

VOLEBNÝ LÍSTOK 

VPÍŠTE MENO A PRIEZVISKO NAJVIAC JEDNEJ OSOBY! 

Týmto volebným lístkom si želám nominovať dolu vpísaného spolužiaka na post predsedu svojej triedy. 

_______________________________________________________ 

Meno a priezvisko nominovaného žiaka 

 

 

  



7 
 

Príloha 5 

NÁVRH ŽIAKOV NA INICIOVANIE HLASOVANIA O VYSLOVENÍ DÔVERY 

PREDSEDOVI TRIEDY 

 

My, dolu podpísaní žiaci uvedenej triedy, slobodne vyjadrujeme svoju vôľu a žiadame svojho triedneho 

učiteľa, aby zabezpečil tajné hlasovanie o vyslovení dôvery predsedovi našej triedy a aby tak urobil do 

siedmich dní od odovzdania tohto návrhu. 

 

Meno a priezvisko Podpis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

___________________       ´       ___________________ 

 Dátum zberu podpisov  Trieda 

 

Odôvodnenie (nemusí byť vyplnené): 
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Príloha 6 

HLASOVACÍ LÍSTOK 

PREDSEDA TRIEDY: MENO A PRIEZVISKO PREDSEDU TRIEDY 

ZAKRÚŽKUJTE NAJVIAC JEDNU MOŽNOSŤ! 

Ste za alebo proti vysloveniu dôvery svojmu predsedovi triedy? 

                                                       ZA. PROTI. 


