Rodičovské združenie Cornus,
Drieňová 16, 821 03 Bratislava, IČO: 42181747, DIČ: 2023240824
POSTUP PRI HLASOVANÍ per rollam

:
Podnet na hlasovanie:
Podnet sa dostane k predsedovi Rady rodičov (ďalej iba “RR”) Rodičovského združenia Cornus (ďalej iba
“RZ”) alebo tajomníkovi (ďalej len VYHLASOVATEĽ).
Diskusia o podnete pred hlasovaním:
Vyhlasovateľ spustí diskusiu cez Google Group RZ Cornus
https://groups.google.com/forum/#!forum/rada-rodicov-cornus (ďalej iba “Group”) alebo email tak, že uvedie
nasledovné:
NÁZOV TÉMY ALEBO PREDMET EMAILU PRE DISKUSIU PRED HLASOVANÍM
 per rollam:
napr. Diskusia pred hlasovaním o projekte „Voda - zázrak prírody“
OBSAH TÉMY ALEBO TELO EMAILU:
1)
Informácia o predmete rozhodovania:
chceme hlasovať o novom predloženom projekte projekte „Voda
 - zázrak prírody“
Zdôvodnenie predloženia návrhu:
RZ má k dispozícii na projekty ku dňu 16.10.2016 = 3 515,49 €; projekt požaduje 267 €
a projekt odporúča Projektová komisia; práve tento spôsob výuky môže u žiakov zanechať
hlbšiu potrebu si vodu chrániť
Návrh ako má byť rozhodnuté:
schváliť projekt
2) Podkladové materiály:
link na Projektový list:
https://drive.google.com/open?id=0B-5eDGhSJgbmODhWRTNCLVF2T3M

3) Návrh textu samotného uznesenia alebo rozhodnutia:
RR schvaľuje projekt

„Voda - zázrak prírody“ v zmysle projektového listu, v rozsahu
financovania do výšky 267 € určených pre všetkých žiakov ZŠ Pavla Marcelyho,
Drieňová 16, Bratislava.
4) Lehota na vyjadrenie pred spustením hlasovania:
27. 10. 2016 o 18:00 hod.
5) Kontakt na navrhovateľa:
clen.Prokomisie@gmail.com za Projektovú komisiu + navrhovateľom je pan/i XY/trieda,
kde má navrhovateľ dieťa/príbuzného
Po ukončení diskusie:
a)
Vyhlasovateľ následne spustí online hlasovanie maximálne do 5 pracovných dní od lehoty na vyjadrenie pred
spustením hlasovania = založí novú tému na Group s nasledovným textom: (aby prišiel každému samostatný
email s novým predmetom emailu):
NÁZOV TÉMY ALEBO PREDMET EMAILU PRE HLASOVANIE per rollam
Hlasovanie o projekte Voda - zázrak prírody

OBSAH TÉMY ALEBO TELO EMAILU:
Hlasujte, prosím,
 o schválení projektu „Voda - zázrak prírody“ vyplnením tohto hlasovacieho
formulára: https://goo.gl/forms/8zufHofKBVcyW47H2
Hlasovanie bude ukončené 12. 11. 2016 o 18:00 hod.
Hlasovaniu predchádzala diskusia:
https://groups.google.com/forum/#!topic/rada-rodicov-cornus/mB2rIldToZ8
------------------------------------------------------------------NADPIS HLASOVACIEHO FORMULÁRA
Hlasovanie o projekte Voda - zázrak prírody
OBSAH HLASOVACIEHO FORMULÁRA
Rada rodičov RZ Cornus schvaľuje Projekt „Voda - zázrak prírody“ v zmysle
projektového listu, v rozsahu financovania do výšky 267 € určených iba pre žiakov 4. ročníka
ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava.
Hlasovaniu predchádzala diskusia:
https://groups.google.com/forum/#!topic/rada-rodicov-cornus/mB2rIldToZ8
Hlasovanie bude ukončené 12. 11. 2016 o 18:00 hod.
POLIA HLASOVACIEHO FORMULÁRA (všetky sú povinné položky)
E-mailová adresa:
Hlasovanie za schválenie Projektu Voda - zázrak prírody: //3 možnosti, dá sa vybrať iba
jedna: ZA, PROTI, ZDRŽIAVAM SA
Meno a priezvisko hlasujúceho:
Trieda, ktorú zastupuje hlasujúci:
------------------------------------------------------------------b)
Vyhlasovateľ sprístupní zdieľaný dokument s výsledkami hlasovania (s právami iba na prezeranie).
Po skončení hlasovania:
a)
Vyhlasovateľ zverejní zápisnicu z hlasovania cez Group do 48 hodín po ukončení hlasovania,
b)
zároveň pošle administrátorovi školského webu požiadavku na pridanie zápisnice aj na web školy.

