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Jmenování volební komise do Školské rady při ZŠ TGM Třebíč,  
Komenského n.61/6, 674 01 Třebíč a změna pravidel v  
Organizačním řádu č. 63, Volební řád 
 

 
Jmenování volební komise za účelem:  
 
Volby z řad:  zákonný zástupce nezletilého žáka/kyně a pedagogický pracovník 
školy 
 
Volební komise:  

 Mgr. Martin Hlávka 

 Mgr. Hana Svobodová 

 Mgr. Libor Švec 

 Paní Dagmar Horká  

 Mgr. Libuše Trvalová 

 Paní  Hana Henešová Cejpková 
 
Náhradník: 

 Mgr. Dagmar Zelinková 
 
 
Změna způsobu voleb: 
 
Volby členů do školské rady základní školy proběhnou distanční formou. Důvodem 
změny je  zabránění a omezení rizik šíření nemoci COVID 19 a ochrany zdraví 
zákonných zástupců žáků, zdraví zaměstnanců školy a žáků školy v období volného 
šíření onemocnění ve společnosti. 
 
 
Datum a způsob odevzdání hlasovacích lístků: 
 

 Voliči členů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků vhodí hlasovací 
lístek v zalepené obálce s označením v levém horním rohu obálky VOLBY DO 
ŠKOLSKÉ RADY do urny. Ta bude umístěna  dne 14. 12. 2020 v době od 8.00 do 
16.00 hodin před hlavním vchodem školy.  Urna bude řádně označena nápisem Volby 
do Školské rady při ZŠ TGM Třebíč, Komenského n.61/6, 674 01 Třebíč. Na 
regulérnost vhazování volebních lístků do urny bude po celou dobu dohlížet pověřená 
osoba/y pomocí kamerového systému školy. Dne 17. 12. 2020, ve 14.00 hodin bude 
urna rozpečetěna a dle organizačního řádu dojde k sečtení hlasů jednotlivých 
kandidátů. 
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 Voliči členů do školské rady za pedagogické pracovníky vhodí hlasovací lístek 
v zalepené obálce s označením v levém horním rohu obálky VOLBY DO ŠKOLSKÉ 
RADY do zapečetěné urny, kterou dne 13. 12. 2020 doručí pověřená osoba do 
jednotlivých kabinetů pedagogických pracovníků v době od 13.40 do 14.40 hodin. Dne  
17. 12. 2020, ve 14.00 hodin bude urna rozpečetěna a dle organizačního řádu dojde 
k sečtení hlasů jednotlivých kandidátů. 

 
 
Povinnosti komise:  
 
Koordinace  Přípravy, průběh a provedení voleb. Zejména dohled nad zabezpečením 
příslušných úkonů nezbytných pro organizačně technické zabezpečení voleb (zveřejnění 
voleb, hlasovací lístky, urna, místnosti, sčítání hlasů, zápis a zhotovení protokolu o 
výsledku voleb, zveřejnění a další. 
 

 

 

 

 
 
 
V Třebíči dne 1. 9. 2020                                       Mgr. Martin Hlávka, ředitel školy 
                             


