VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volby do školské
rady.

Termín voleb: středa 30. června 2021
Ředitel školy ustanovuje tříčlennou volební komisi ve složení:
1. Předseda:
2. Člen:
3. Člen:

Mgr. David Jeřábek
Ing. Irena Svítilová
Ing. Bohuslav Nepovím

První kolo voleb do školské rady se uskuteční dne 30. června 2021 od 7.00 do 12.00 hodin.
Místo konání voleb: U16 (výukový bar) v přízemí budovy školy.
V den konání voleb bude tato místnost označena nápisem VOLEBNÍ MÍSTNOST a budou v ní
k dispozici zapečetěné volební urny a místo pro úpravu volebních lístků.

Oprávněným voličem člena školské rady je:
•

•

pro volbu zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
o zákonný zástupce nezletilého žáka školy,
o žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let,
pro volbu zástupců pedagogických pracovníků:
o pedagogický pracovník školy.

Termín pro podávání návrhu kandidátů je stanoven do 14. června 2021.
Návrhy kandidátů podávají pedagogičtí pracovníci v písemné podobě na SEKRETARIÁTU ŠKOLY.
Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta.

Seznam platných kandidátů bude zveřejněn na nástěnce v hale školy a na webových stránkách školy
nejpozději 20. června 2021.

Hlasovací lístky budou vydány oprávněným voličům po prokázání své totožnosti občanským průkazem
ve volební místnosti. Hlasovací lístek bude obsahovat seznam všech kandidátů. U jména kandidáta bude
pole pro zaškrtnutí. Hlas pro kandidáta se vyznačí křížkem v příslušném poli. Křížkem lze označit
nejvýše jednoho kandidáta. Hlasování bude probíhat osobně ve výše uvedenou dobu, a to vhozením
takto upraveného lístku do volební urny. Z platných odevzdaných hlasovacích lístků bude sestaveno
pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanový pořadí losem. Zvolení
budou kandidáti na prvním místě.
Výsledky budou zveřejněny nejpozději 7. července 2021.

