Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří 6. 9. 2020
Počet listů:1
Počet příloh:0
Komu: Zákonným zástupcům žáků ZŠ Záboří
Věc: Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Záboří, okres Strakonice vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
volby do školské rady.
První kolo volby člena školské rady, který v ní bude zastupovat rodiče nezletilých žáků, se
uskuteční na třídních schůzkách ve středu 7. 10. 2020 od 15.30 hod. do 17. 00 hod. v budově
školy. (V případě, že by to epidemiologická situace neumožňovala, bude náhradní způsob
volby upřesněn).
Prozatím jsou navrženi tito kandidáti (v abecedním pořadí):
Bigasová Jiřina, Lažánky
Dumská Dana, Záboří
Ing. Stejskalová Lucie, Čečelovice
Šefránková Petra, Záboří
Vyzývám tímto zákonné zástupce žáků, aby příp. odevzdali návrhy na další kandidáty
z řad zákonných zástupců žáků. Těmi se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze
zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i
sám sebe. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. Návrhy na kandidáty lze volební
komisi podávat nejpozději do 23. 9. 2020 poštou, popř. mailem na adresu
zs.zabori@centrum.cz.
Volební období školské rady je tříleté:
Školská rada:


má 3 členy:
1 člena školské rady volí zákonní zástupci žáků
1 člena volí pedagogičtí pracovníci
1 člena jmenuje zřizovatel



se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád,
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schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Průběh voleb:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Po sestavení kandidátky na základě návrhů zákonných zástupců zajistí volební komise
doručení volebních lístků zákonným zástupcům. Na hlasovacím lístku bude uveden
seznam se jménem, příjmením a bydlištěm kandidátů. U každého jména bude rámeček
pro zaškrtnutí hlasu.
Volba zákonných zástupců do školské rady probíhá dvoukolově:
1. kolo: Zákonní zástupci vyberou v tajném hlasování zaškrtnutím na hlasovacím
lístku jednoho až tři kandidáty. Tři kandidáti s nejvyšším počtem bodů postoupí do
dalšího kola. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
2. kolo: Tři nejúspěšnější kandidáti z prvního kola mezi sebou zvolí člena školské rady.
Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky pro případ ukončení mandátu zvoleného
člena ve školské radě (podle počtu hlasů v kole prvním) a stávají se tak následně
platnými členy školské rady.
Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič
sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák
navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož
zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta,
křížkem jednoho až tři kandidáty, pro které hlasuje. Takto označený hlasovací lístek
vhodí do hlasovací urny.
Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více
kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na
dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě,
kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.
Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.
První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení
výsledků voleb. Každé další zasedání svolává předseda školské rady.

Kompletní volební řád školské rady najdete na stránkách školy.

Mgr. Michal Gutwirth
Ředitel ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice
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