Volby do Školské rady při ZŠ Třemošnice
Školská rada je zřízena podle §167 školského zákona a pravomoci ŠR určuje §168 školského zákona.
Školská rada je orgán školy, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.
Školská rada má 6 členů
– 2 členy jmenuje Rada města Třemošnice – jakožto zřizovatel
– 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy
– 2 členy volí zákonní zástupci žáků školy
Funkční období členů je tříleté.
Volby do Školské rady při ZŠ Třemošnice se konají 17.2.2020 od 15.00 do 18.00 hod. v budově ZŠ
Třemošnice, učebna fyziky (1. patro budova A ).
Volit se budou 2 členové do školské rady z uvedených kandidátů zákonných zástupců žáků ZŠ
Třemošnice , nejsou-li zbaveni způsobilosti k právním úkonům.
Voliči mají povinnost prokázat u voleb svou totožnost platným průkazem totožnosti.





volby budou tajné
pokud bude zaškrtnut větší počet kandidátů, považuje se hlasovací lístek za neplatný
pokud dojde k rovnosti hlasů dvou a více kandidátů, pořadí kandidátů se stanoví losem
kandidáti na 3. a dalších místech výsledků voleb se považují za náhradníky pro případ
skončení mandátu voleného člena ŠR

Každý ze zákonných zástupců má právo podat návrh kandidátů na členy školské rady osobně od
21.1.2020 od 7.00 hod. do 27.1.2020 do 15.00 hod. v ZŠ Třemošnice u paní účetní (kancelář č. 205,
1. patro, budova B), včetně prohlášení kandidáta, že souhlasí se svojí kandidaturou. Tiskopis je
umístěn na našich stránkách www.zs-tremosnice.cz.
Datum zveřejnění listiny navržených kandidátů oprávněnými osobami (zákonnými zástupci žáků) –
5.2.2020 – vchodové dveře ZŠ Třemošnice a www.zs-tremosnice.cz.
Další povolební kroky:




Pondělí 17. února 2020 hned po skončení voleb – sečtení hlasů.
Do čtvrtka 20. února 2020 – sepsání průběhu a výsledků voleb, včetně potvrzení jejich
správnosti podpisy všech členů volební komise
Pátek 21. února 2020 předložení výsledků voleb zřizovateli a zveřejnění výsledků voleb na
dveřích ZŠ a webových stránkách školy.

Do 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb svolá ředitel ZŠ první zasedání, na kterém bude zvolen
předseda školské rady a schválen Jednací řád školské rady.

