Oznámení o volbách do školské rady
Ředitel školy v souladu s § 167 odst. 2 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 Třebíče č. 39/11/RM/2021 ze dne 6. 5. 2021
s účinností od 7. 5. 2021 vydává Oznámení o volbách do školské rady.
I. Datum a způsob provedení voleb:
Na základě Organizačního řádu školy č. 63, Školská rada – Volební řád a jeho dodatku č. 1
oznamuje volby do školské rady na období let 2021 až 2023.
Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu upravuje způsob odevzdání hlasovacích lístků a to v
kapitole 2. Věcná náplň, v odstavci 2.2. Speciální ustanovení v bodu 2.2.8. tak dochází
k doplnění o:
 Voliči členů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků v době 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
SARS–CoV-2 ve společnosti vhodí hlasovací lístek v zalepené obálce s označením v levém
horním rohu obálky VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY do urny.
Ta bude umístěna dne 18. 6. 2021 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 nám. 61/6, 674 01 Třebíč. Na regulérnost vhazování volebních lístků do
urny bude po celou dobu dohlížet pověřená osoba/y. Dne 18. 6. 2021, v 16.10 hodin
bude urna rozpečetěna a dle organizačního řádu dojde k sečtení hlasů jednotlivých
kandidátů.
 Voliči členů do školské rady z řad pedagogických pracovníků vhodí hlasovací lístek
v zalepené obálce s označením v levém horním rohu obálky VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
do zapečetěné urny, kterou dne 17. 6. 2021 doručí pověřená osoba do jednotlivých
kabinetů pedagogických pracovníků v době od 10.40 do 14.10 hodin. Dne 17. 6. 2021,
ve 14.20 hodin bude urna rozpečetěna a dle organizačního řádu dojde k sečtení hlasů
jednotlivých kandidátů.
 Pověřený pracovník bude opatřen ochranným respirátorem FFP2 a chirurgickými
rukavicemi.

















II. 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,
návrh se podává písemně na vyplněném formuláři, který je jako vzor umístěn na
www.zstgmtrebic.cz a je vhozen do poštovní schránky u hlavního vchodu školy v termínu
od 12. 10. 2020 do 21. 5. 2021 do 10.00 hodin v zalepené obálce s označením v levém
horním rohu „Návrh člena do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků“.
(Jedná se o prodloužený termín z důvodu uzavření škol od října 2020 do května 2021,
formuláře na návrh kandidátů byly předány zákonným zástupcům žáků v září 2020)
oprávněné osoby mohou podat vždy jen jeden návrh,
návrh může obsahovat maximálně dva kandidáty,
každý návrh musí obsahovat písemné souhlasy navržených kandidátů o tom, že
s kandidaturou souhlasí,
ředitel školy vyvěsí listiny kandidátů voleb 21. 5. 2021 do 18.00 hodin na veřejně
přístupném místě ve škole – sborovna, sekretariát školy a na webových stránkách školy.

III. Způsob a lhůta pro podávání návrhů na členy školské rady za pedagogick
pracovníky školy:
návrh na člena školské rady pedagogických pracovníků školy je oprávněn podat
kterýkoliv pedagogický pracovník školy (ZŠ, ŠD, AP),
návrh se podává písemně na vyplněném formuláři, který je jako vzor umístěn na
www.zstgmtrebic.cz a je vhozen do poštovní schránky u hlavního vchodu školy v termínu
od 12. 10. 2020 do 21. 5. 2021 do 10.00 hodin v zalepené obálce s označením v levém
horním rohu „Návrh člena do školské rady za pedagogické zaměstnance“,
(Jedná se o prodloužený termín z důvodu uzavření škol od října 2020 do května 2021)
oprávněné osoby mohou podat vždy jen jeden návrh,
návrh může obsahovat maximálně dva kandidáty,
každý návrh musí obsahovat písemné souhlasy navržených kandidátů o tom, že
s kandidaturou souhlasí,
ředitel školy vyvěsí listiny kandidátů voleb 21. 5. 2021 do 18.00h na veřejně
přístupném místě ve škole – sborovna, sekretariát školy a na webových 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 v souladu s § 167 odst. 2 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 Třebíče č. 39/11/RM/2021 ze dne
6. 5. 2021 s účinností od 7. 5. 2021. Dále pak dle dodatku č. 1 k Volebnímu řádu ZŠ T. G.
Masaryka Třebíč (je k nahlédnutí na sekretariátu školy a uveřejněn na webových stránkách
školy).
2. Ředitel jmenuje volební komisi ve složení:
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
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 náměstí 61/6,
o prostřednictvím žáků písemně zákonným zástupcům.
4. Sestavení a zveřejnění volebních listin kandidátů:
o sestavení provede volební komise v termínu do 21. 5. 2021,
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 je pro rok 2020/2021 upraven dodatkem č. 1 Volebního řádu:
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
pracovní den následující, v nejkratším možném termínu budou výsledky zveřejněny i
na webových stránkách školy.

17. 5. 2021

Mgr. Martin Hlávka, v. r.
ředitel školy

