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Volby do školské rady
V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuji volby do školské rady při Základní škole, Brno, Botanická 70 příspěvková
organizace.
Termín voleb stanovuji na úterý 16. ledna 2018 v době od 15. 00 do 17. 30 hodin
(v době konání třídních schůzek) v budově základní školy na ulici Botanická 70 (3. patro).
Zřizovatel základní školy stanovil počet členů školské rady na tři, tzn. jeden zástupce
za zřizovatele (jmenuje zřizovatel), jeden zástupce za pedagogické pracovníky (volen
pedagogickými pracovníky) a jeden zástupce z řad zákonných zástupců (volen zákonnými
zástupci).
Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců předkládají zákonní zástupci, na
kandidáty z řad pedagogických pracovníků předkládají pedagogičtí pracovníci školy, a to
písemně nejpozději 2. ledna 2018. Návrhy lze zasílat také elektronicky na adresu
info@zsbotanicka.cz nebo svobodova@zsbotanicka.cz. Kandidáty na členy školské rady se
mohou stát zletilé osoby, zákonný zástupce i pedagogický pracovník může navrhnout také
sám sebe. Navržený kandidát musí s návrhem souhlasit.
Volby jsou tajné. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek s navrženými kandidáty, na
kterém vyznačí zakřížkováním jednoho z navržených kandidátů. Zvolen je kandidát
s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Zvolený kandidát se dnem
voleb stává novým členem školské rady. Za každého žáka volí zákonní zástupci jedním
hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude žáka u voleb
zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se dostaví
k volbám jako první.
Po skončení voleb otevře volební komise urnu, sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty.
Za každé označení získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno na volebním lístku více
kandidátů, je volební lístek neplatný.
Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50% oprávněných voličů.
V Brně 11. 12. 2017
PaedDr. Danuše Pytelová
ředitelka školy

