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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji volbu

členů Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech dne
28. 6. 2021 od 13:00 do 16:00 hod v budově ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem (v mezipatře).

Kandidáty se mohou stát zletilé osoby z řad zákonných zástupců žáků navržené kýmkoliv ze
zákonných zástupců základní  školy a  jejich  návrhy lze podávat  volební  komisi  prostřednictvím
ředitelky školy nejpozději do 1. 6. 2021.

V Rudné pod Pradědem 23. 5. 2021
Zdeňka Kadláčková, ředitelka školy

INFORMACE K PRŮBĚHU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

1. Volební prostor se otevře ve stanovenou dobu pro pedagogické pracovníky i pro zákonné
zástupce žáků. Uzavřena bude v 16 hodin.

2. Do  školské  rady  se  volí  pouze  jeden  zástupce  z  řad  pedagogických  pracovníků  (volí
pedagogové ZŠ) a jeden zástupce z řad zákonných zástupců žáků (volí zákonní zástupci).

3. Po  prezentaci  ve  volební  místnosti  obdrží  volič  od  volební  komise  hlasovací  lístek,  na
kterém označí  v rámečku  před  jménem kandidáta  křížkem pouze  jednoho  z  navržených
kandidátů.

4. Volební lístek poté vhodí do volební urny. Volební lístek, na kterém není označen žádný
z kandidátů nebo je označen víc než jeden kandidát, je považován za neplatný.

5. Po  skončení  hlasování  volební  komise  otevře  volební  urnu,  sečte  všechny  hlasy  pro
jednotlivé kandidáty na platně označených hlasovacích lístcích a výsledek zaznamená do
protokolu o hlasování. Protokol o hlasování bude sepsán ve dvou vyhotoveních, musí být
podepsán všemi členy volební  komise a  po jednom vyhotovení bude odevzdán ředitelce
školy a zřizovateli. Samostatně se v hlasovacím protokolu uvedou hlasy pro zástupce rodičů
a pro zástupce pedagogů.

6. Zvoleni  jsou  ti  kandidáti,  kteří  v dané  volební  skupině  získali  nejvíce  hlasů,  v případě
rovnosti hlasů rozhoduje los. Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají členy školské rady.

7. Ředitelka školy zajistí vyhlášení výsledků voleb tak, že jména a příjmení zvolených členů
školské rady zveřejní na internetových stránkách školy a dále doporučeným dopisem nebo
osobně informuje kandidáty zvolené za zástupce rodičů.

8. Volební právo je osobním právem každého z rodičů (zákonných zástupců), hlasuje tedy
každý z nich. A jen jednou, bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole.  Zákonný zástupce
nevolí „za své dítě“, ale sám za sebe. 


