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Vyhlášení voleb zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě
V souladu s volebním řádem školské rady vyhlašuji volby zástupců zákonných zástupců žáků
do školské rady.
Termín konání voleb: středa 10. 1. 2018, 15:30 – 17:00 hod.
Místo konání voleb: 2 NP ZŠ Bory, jednací místnost
Informace o účelu a činnosti školské rady: viz samostatná příloha
Jmenování volební komise: jmenuji tříčlennou volební komisi ve složení:
Mgr. Vladimíra Stará, Mgr. Libuše Olivová, Dana Havelková
Plánovaný průběh voleb:
 Ředitel školy zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti budou uvedeni na
společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede
jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
 Ředitel školy zajistí v den voleb volební urnu, hlasovací lístky, seznam žáků školy a
další náležitosti. Zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na
internetových stránkách školy.
 Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem. Oprávněný volič
sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák
navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož
zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před
jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max.
odpovídajícím počtu volných mandátů a hlasuje vhozením takto označeného
hlasovacího lístku do hlasovací urny.
 Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé
kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno
více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
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 Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti
kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
 Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který
podepíší všichni členové komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a
stávajícímu předsedovi školské rady.
 Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.
 Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Výzva k podání návrhů kandidátů:
Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných
zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.
Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb
– tj. do 27. 12. 2017.

Mgr. František Eliáš
ředitel školy

