Základní škola a Mateřská škola Kuchařovice, příspěvková organizace

Oznámení o konání řádných voleb do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole
Kuchařovice příspěvková organizace
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kuchařovice, příspěvková organizace, v souladu s § 167
odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volby do školské rady při ZŠ a
MŠ Kuchařovice a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby proběhnou v souladu s Volebním
řádem školské rady. Průběh voleb bude zajištěn volební komisí.
Za přípravu, průběh a provedení voleb v souladu s volebním řádem zodpovídá volební orgán
jmenovaný
ředitelkou školy.
Za volební orgán:
Marcela Mašejová, předseda komise, pedagogický pracovník
Mgr. Jana Kovářová, učitel, člen komise
Mgr. Klára Trachtulcová, učitel, člen komise
Zřizovatel Obec Kuchařovice zřizuje při Základní škole a Mateřské škole Kuchařovice, příspěvkové
organizaci se sídlem Okružní 297, Kuchařovice školskou radu, která bude mít tři členy. Školská rada
umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a
dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
Složení školské rady:


třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel



třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků



třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva a podle volebního
řádu, který pro tento účel vydal zřizovatel. Návrhy na kandidáty do školské rady včetně vlastní
kandidatury může do termínu voleb podat každý zákonný zástupce nezletilých žáků školy u ředitele
školy.
Volba rady školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
Zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednoho člena do školské rady.
Průběh volby člena z řad zákonných zástupců: Volba zástupců nezletilých žáků se uskutečňuje tajným
hlasováním zákonných zástupců žáků. Za každého žáka hlasuje pouze jeden zákonný zástupce, který

se zapsal do seznamu voličů. Člena školské rady z řad zákonných zástupců volí oprávněné osoby z
navržených kandidátů. Kandidát s největším počtem hlasů utvoří společně se zástupcem zřizovatele a
kandidátem z řad pedagogických pracovníků, který obdržel největší počet hlasů, školskou radu. Při
rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Vedení školy oznámí výsledek voleb zřizovateli.

Termíny voleb
Termín voleb členů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy
byl stanoven na 11. 09. 2018 v době od 16.45 hod. do 17.00 hod. v učebně školy.
Oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů:
v pondělí 21. 9. 2018. na webu školy www. skolakucharovice.cz a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.
První zasedání školské rady svolává ředitelka školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb.

V Kuchařovicích dne 6. 9. 2018

Mgr. Alena Vavroušková,
ředitelka školy

