Informace o volbách do školské rady
Vážení rodiče,
volby do školské rady proběhnou v úterý 17. 9. 2019 od 15.00 do 18.00 hod. ve vstupní chodbě
školy. Návrhy na kandidáty za rodiče prosím zasílejte do 10. 9. 2019 vedení školy prostřednictvím
elektronické žákovské knížky.
Další informace o školské radě, o přípravě a zajištění průběhu voleb, o způsobu hlasování budou
uveřejněny na stránkách školy.
Alena Grajciarová

Informace o školské radě
1. Školská rada každé ze základních škol ve statutárním městě Zlíně má šest členů, kteří
jsou jmenováni a voleni:
a. třetinu, tj. 2 členy, jmenuje zřizovatel – statutární město Zlín,
b. třetinu, tj. 2 členy, volí zákonní zástupci nezletilých žáků,
c. třetinu, tj. 2 členy, volí pedagogičtí pracovníci školy.
2. Školská rada je zvolena, pokud budou v souladu s volebním řádem zvoleni
a. 2 členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků,
b. 2 členové volení pedagogickými pracovníky školy.
Zřizovatel doplní jmenováním počet členů rady o své zástupce na celkový počet
6 členů.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen
zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Ředitel školy nemůže být členem školské rady.
4. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.
5. Funkční období členů školské rady je tříleté.
Informace o přípravě a zajištění průběhu voleb
1.

Ředitelka školy stanovila pětičlenný přípravný výbor ve složení:
1. Ing., Bc. Radka Nevečeřalová, zástupkyně ředitelky
2. Mgr. Pavla Ševčíková, učitelka
3. Alena Cinková, vychovatelka školní družiny
4. Bc. Kamila Švardalová, vedoucí vychovatelka
5. Mgr. Michaela Navrátilová, učitelka
2. Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují
zákonní zástupci vedení školy prostřednictvím elektronické žákovské knížky do 10. 9.
2019, ten všechny návrhy předá přípravnému výboru. Všichni kandidáti budou
osloveni přípravným výborem voleb, aby se písemně vyjádřili, zda s kandidaturou
souhlasí.

3. Přípravný výbor eviduje návrhy kandidátů, sestavuje seznam kandidátů, zajišťuje
hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a
vyhlašuje výsledky voleb.
Informace o způsobu hlasování

1. Členy školské rady volí oprávnění voliči ve vyhlášeném termínu voleb (úterý 17. 9.
2019, 15.00 – 18.00 hod.) tajným hlasováním, a to takto:
a. každý oprávněný volič (zák. zástupce) při příchodu do volební místnosti po
prokázání své totožnosti (občanským průkazem) obdrží svůj hlasovací lístek
s abecedním seznamem navržených kandidátů,
b. každý oprávněný volič (zák. zástupce) může zaškrtnout maximálně dva své
kandidáty,
c. při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů než dva, je volební
lístek neplatný.
2. Na základě získaných počtů hlasů přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve
volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
3. Zápis o volbách do školské rady vyhotoví přípravný výbor ve dvou vyhotoveních a po
jednom paré předá zřizovateli a ředitelce školy ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne
konání voleb.
4. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na
základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy (§ 167
odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb.).
5. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby
řádné v souladu s tímto volebním řádem.

