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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
PRO OBDOBÍ 12.7.2021 – 11.7.2024
Vážení rodiče a pedagogičtí pracovníci školy,
podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., („Školský zákon“) se zřizuje při základních školách školská
rada. Jedná se o orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou
radu zřizuje zřizovatel, kterým je Zlínský kraj.
Volba členů školské rady se řídí Volebním řádem, který byl schválen usnesením Rady Zlínského
kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu pedagogičtí pracovníci školy.
Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům,
která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena. Týž člen školské rady nemůže být
současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen
pedagogickými pracovníky. Ředitelka školy nemůže být členem školské rady. Funkční období je
tříleté, funkce člena může být zastávána i opakovaně. Členství v radě je čestné.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, který je
zvolen na prvním povolebním zasedání, svolané ředitelkou školy.
Oznámení o konání voleb z řad zákonných zástupců:
termín voleb
čas voleb
místo konání voleb

úterý 25. 5. 2021
7,20 - 8,00 a 11,30 - 15,30 hod.
školní družina č. 134 Základní školy Otrokovice, Komenského

Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce. Voliči mají povinnost
prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni. Hlasovací
lístky obdrží voliči ve volební místnosti. Na hlasovacím lístku s abecedním seznamem kandidátů volič
zakřížkuje pořadové číslo toho, kterému dává svůj hlas nebo odevzdá hlasovací lístek prázdný.
Hlasovací lístek vhodí do volební urny.
Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů
oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanovuje losem. Členy
školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách.
Oznámení o konání voleb z řad pedagogických pracovníků:
termín voleb
čas voleb
místo konání voleb

úterý 25. 5. 2021
7,20 - 10,00 hod.
školní družina č. 134 Základní školy Otrokovice, Komenského

Návrhy na kandidáty do školské rady prosím sdělte členkám volební komise:
paní Renatě Nedbalové – účetní školy
Bc. Lucii Orsavové – vedoucí vychovatelka
nejpozději do čtvrtku 20. 5. 2021 do 14,00 hodin.

V Otrokovicích dne 5.5.2021

Příloha:
Volební řád Školské rady vydaný Radou Zlínského kraje dne 5.3.2012

Mgr. Pavlína Frdlíková
ředitelka školy

