Oznámení o volbách do školské rady
Ředitel školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady základní školy vydané
radou Města Třebíče, usnesením rady města ze dne 10.06.2005 – RM-77-2005-12, vydává
oznámení o volbách do školské rady:

Datum konání voleb:



volba 2 členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se uskuteční 12.12.2017
od 16:30 hodin do 17:30 hodin v učebně fyziky, č. dveří 45, první nadzemní poschodí,
volba 2 členů školské rady za pedagogické pracovníky školy se uskuteční 12.12.2017 od
15:30 hodin do 16:30 hodin v učebně fyziky, č. dveří 45, první nadzemní poschodí.

Způsob a lhůta pro podávání návrhů na členy školské rady za zákonné
zástupce nezletilých žáků:






návrh na člena školské rady zákonných zástupců nezletilých žáků je oprávněn podat
kterýkoliv zákonný zástupce nezletilých žáků,
návrhy se podávají písemně na sekretariátu školy prostřednictvím podatelny v termínu od
27.9.2017 do 31.10.2017,
oprávněné osoby mohou podat vždy jen jeden návrh,
návrh může obsahovat maximálně dva kandidáty,
každý návrh musí obsahovat písemné souhlasy navržených kandidátů, že s kandidaturou
souhlasí.

Způsob a lhůta pro podávání návrhů na členy školské rady za pedagogické
pracovníky školy:







Návrh na člena školské rady pedagogických pracovníků školy je oprávněn podat
kterýkoliv pedagogický pracovník školy (ZŠ, ŠD),
návrhy se podávají písemně na sekretariátu školy prostřednictvím podatelny v termínu od
27.9.2017 do 31.10.2017,
oprávněné osoby mohou podat vždy jen jeden návrh,
návrh může obsahovat maximálně dva kandidáty,
každý návrh musí obsahovat písemné souhlasy navržených kandidátů, že s kandidaturou
souhlasí.
Ředitel školy vyvěsí listiny kandidátů voleb 1.12.2017 na veřejně přístupném místě ve
škole – sborovna, sekretariát školy a na www stránkách školy.

Organizační pokyny a stručný výtah z volebního řádu:
1. Volby proběhnou dle „VOLEBNÍHO ŘÁDU pro volby členů školské rady základní
školy, zřizované Městem Třebíč, ze dne 10.06.2005 – RM-77-2005-12, volební řád je
k nahlédnutí na sekretariátu školy.
2. Ředitel jmenuje volební komisi ve složení:
Volební komise:
 Mgr. Martin Hlávka, ředitel školy
 Mgr. Hana Svobodová, zástupce ředitele
 Mgr. Ludmila Fialová
 Paní Dagmar Horká
 Mgr. Libuše Trvalová, zástupce ředitele školy
 Paní Hana Henešová Cejpková
Náhradník:
 Mgr. Dagmar Zelinková
3. Zveřejnění oznámení a organizačních pokynů bude provedeno:
o na webových stránkách školy (www.zstgmtrebic.cz),
o na veřejné vývěsce v budově školy – na sekretariátu školy,
o ve sborovně školy, budova Komenského n.61/6,
o prostřednictvím žáků (žákovské knížky) jejich zákonným zástupcům.
4. Sestavení a zveřejnění volebních listin kandidátů:
o sestavení provede volební komise v termínu do 1.12.2017,
o zveřejnění bude provedeno na webových stránkách školy a vývěsce školy (pro volby
zákonných zástupců nezletilých žáků) a ve sborovně a na webových stránkách školy
(pro volby pedagogických pracovníků školy).
5. Způsob volby:
o oprávněný volič se zapíše do prezenční listiny,
o volba se provede zakroužkováním pořadového čísla vybraného kandidáta na volebním
lístku,
o volit (zakroužkovat) lze nejvýše dva kandidáty,
o hlasovací lístek s jinou úpravou (zakroužkování tří a více kandidátů, dopisování
kandidátů, atp.) je neplatný.
6. Zpracování a vyhlášení výsledků voleb:
o zpracování výsledků voleb (spočítání hlasů) provede volební komise v den voleb,
o členy rady školy se stávají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů,
o volební komise zpracuje o průběhu voleb protokol ve dvojím provedení, jedno bude
uloženo na ředitelství školy a druhé bude předáno zřizovateli,

o zveřejnění výsledků voleb na vývěsce v budově školy bude provedeno nejpozději
v den následující, v nejkratším možném termínu budou výsledky zveřejněny i na
webových stránkách školy.

28.8.2017

Mgr. Martin Hlávka, v. r.
ředitel školy

