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OZNÁMENÍ o konání voleb do Školské rady při ZŠ Církvice

Vážení rodiče,
vzhledem k ukončení funkčního období Školské rady oznamuji termín konání
voleb.

Datum konání voleb:

1. Volba člena Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční ve
středu 23. 6. 2021 od 8,00 do 17,00 hodin v chodbě u hlavního vchodu školy,

2. volba člena Školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskuteční 22. 6.
2021 v průběhu porady pedagogických pracovníků.

Způsob a lhůta pro podávání návrhů na členy Školské rady z řad zákonných
zástupců nezletilých žáků:

1. Návrh na člena Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků je oprávněn podat
kterýkoliv zákonný zástupce nezletilých žáků,

2. návrhy se podávají písemně prostřednictvím níže uvedené návratky do 4. 6. 2021
třídní učitelce, která předá do rukou předsedkyni volebního výboru Marii Nývltové,

3. oprávněné osoby mohou podat vždy jen jeden návrh.

Způsob a lhůta pro podávání návrhů na členy školské rady za pedagogické
pracovníky školy:

1. Návrh na člena Školské rady za pedagogické pracovníky školy je oprávněn podat
kterýkoliv pedagogický pracovník školy, návrhy se podávají písemně na níže
uvedenou návratku do rukou Marie Nývltové v termínu do 4. 6. 2021.

Organizační pokyny a stručný výtah z volebního řádu:

Volby proběhnou dle „VOLEBNÍHO ŘÁDU“ pro volby členů Školské rady Základní školy
Církvice, Církvice 7, okres Kutná Hora zřizované Obcí Církvice ze dne 22. 2. 2006. Volební řád
je k nahlédnutí v ředitelně školy.
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1. Ředitelka jmenuje volební orgán ve složení:

Marie Nývltová - předsedkyně, Vendula Holubová - člen, Petra Grulichová - člen do 28. 5.
2021.

2. Zveřejnění oznámení a organizačních pokynů bude provedeno:

a) na webových stránkách školy
b) na veřejné vývěsce školy
c) ve sborovně školy.

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

a) osobně v kanceláři školy;
b) doručením níže přiložené návratky do kanceláře školy;

4. Oznámení datumu a zveřejnění listiny kandidátů:

Listina bude vyvěšena v pátek 4. 6. 2021, zveřejnění bude provedeno na webových stránkách
školy a ve vývěsce školy (pro volby za zákonné zástupce nezletilých žáků) a ve sborovně
školy (pro volby za pedagogické pracovníky školy).

5. Způsob volby:

Volba se provede zakroužkováním pořadového čísla vybraného kandidáta na volebním lístku,
volit (zakroužkovat) lze nejvýše jednoho kandidáta, hlasovací lístek s jinou úpravou
(zakroužkování více kandidátů, dopisování kandidátů, ap.) je neplatný.

5. Zpracování a vyhlášení výsledků voleb:

Zpracování výsledků voleb (sčítání hlasů) provedou členové volebního orgánu v den voleb,
členem rady školy se stává jeden kandidát s nejvyšším počtem hlasů, volební komise
zpracuje o průběhu voleb protokol ve dvojím provedení – první bude uloženo na ředitelství
školy a druhé bude předáno zřizovateli, zveřejnění výsledků voleb na vývěsce školy bude
provedeno nejpozději v den následující, v nejkratším možném termínu budou výsledky
zveřejněny i na webových stránkách školy.

První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků
voleb (zákonných zástupců i pedagogů – vyhlášení výsledků voleb pedagogů bude 22.1.2020
do 12:00 hodin).
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