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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 byly vyhlášeny

volby do Školské rady
Základní školy a Mateřské školy Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace,
Sudoměřice č.29.
Volby do školské rady budou probíhat v souladu s „Volebním řádem“ vydaný zřizovatelem
Počet členů školské rady zřizovatel stanovil takto:
1. Dva členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy.
2. Dva členové školské rady volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými
žáky.
3. Dva členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy.
Volby členů školské rady volených zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:
Vyhlášení voleb 31. 10. 2017, termín voleb 22. 11. 2017 od 15.00 hodin do 16.30 hodin, místo
voleb - Školní družina, budova školy ZŠ, Sudoměřice č. 29, přijímaní kandidatur od 1. 11. 2017
do 9. 11. 2017 do 14.00 hodin prostřednictvím Lucie Hrachovské.
Informace k průběhu voleb pro zákonné zástupce žáků do Školské rady dne 22. 11. 2017
1. Volební místnost se otevře dne 22. 11. 2017 v 15:00 hodin. Uzavřena bude v 17:00
hodin.
2. Do Školské rady se volí dva zástupci z řad pedagogických pracovníků a dva zástupci
z řad zákonných zástupců žáků.
3. Po prezentaci ve volební místnosti obdrží volič od volební komise hlasovací lístek, na
kterém označí v rámečku před jménem křížkem pouze dva z navržených kandidátů.
4. Volební lístek poté vhodí do volební urny.
5. Volební lístek, na kterém není označen žádný z kandidátů nebo jsou označeni více než
dva kandidáti, je považován za neplatný.
6. Členy školské rady se stanou dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných
hlasů. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období,
odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro
úmyslný trestný čin. Členství v školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže
tento přestal být žákem školy.
Volby členů školské rady volených pedagogickými pracovníky:
Volby proběhnou dne 21. 11.2017 ve 13.30 h. Budou voleni dva členové školské rady.
Forma vyhlášení: Informační deska školy, internetové stránky školy
V Sudoměřicích 30. 10. 2017

Mgr. Hana Veselá , ředitelka školy
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