
Volby do školské rady na období 2021 – 2024 

 

V letošním roce se uskuteční volby do školské rady. Na naší škole má tři členy:  

 zákonný zástupce nezletilých žáků – volí zákonní zástupci 
 zástupce pedagogických pracovníků – volí pedagogičtí pracovníci 
 zástupce za zřizovatele – jmenuje zřizovatel 

 
Informace o konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků 

 
 Volby do školské rady se budou konat v areálu školy v pondělí 28. 6. 2021 od 11:00  

do 16:30 hodin. 

 Hlasovací lístek obdržíte od zaměstnance školy v den voleb. 

 Členy školské rady volí zákonní zástupci tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného 
hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. 

 Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 Pokud není volič osobně znám členům volebního orgánu, prokáže svoji totožnost. 

 Na hlasovacím lístku může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen 
(tzn. 1). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný. 

 Za zvoleného kandidáta jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při 
rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provede volební orgán. 

 Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy www.skolacestice.cz, na úřední desce školy 
a v elektronické ŽK v úterý 29. 6. 2021 do 12:00 hodin. 

  
Vyzvání k podání návrhů kandidátů na členy včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa 
a konečné lhůty: 

 osobně v kanceláři školy; 

 doručením níže přiložené návratky do ředitelny školy (i prostřednictvím dětí); 

 obojí nejdéle do pátku 11. 6 .2021 do 15:00 hodin. 
  
Oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů: 

  v pondělí 14. 6. 2021 na webu školy www.skolacestice.cz, na úřední desce školy a 
v elektronické ŽK. 

  
První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků 
voleb. 
Za přípravu, průběh a provedení voleb v souladu s volebním řádem zodpovídá volební orgán 
jmenovaný ředitelkou školy. 


