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Pokyny k přípravě, organizaci a provedení voleb do Školské rady při ZŠ Valeč    
 
 

                      

Ředitelka školy Mgr. Lenka Kohoutová, na základě Volebního řádu pro volby Školské rady při Základní 

škole ve Valči, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Valeč č.11/ VIII/ ZO/ 2019, dne 11. 11. 2019, 

podle článku II., odstavce 4., 5 

  

jmenuje tímto dokumentem volební komisi pro volby do školské rady v následujícím složení:  
 

1. Předseda komise PaedDr. Michal Scigiel, učitel II. stupně ZŠ Valeč 

2. Členka komise RNDr. Olga Langerová, učitelka II. stupně ZŠ Valeč 

3. Členka komise Mgr. Petra Říhová, učitelka II. stupně ZŠ Valeč   

 

Volební komise se sešla na své první společné schůzi dne 5. 11. 2019 v 9.05 hod. v kanceláři ředitelky školy. 

Seznámila se s volebním řádem a schválila následující postup při přípravě a realizaci voleb do školské rady: 

 

1. Volby zákonných zástupců nezletilých žáků (rodičů) do školské rady se uskuteční ve středu 8. ledna 2020 

ve školní jídelně jako volební místnosti v době od 16.00 do 16.30 hod. Volí vždy jen jeden z rodičů 

(zákonných zástupců). Kandidátem je každý rodič, který dá ke kandidatuře souhlas. 

 

2. Volby pedagogických zaměstnanců organizace do školské rady se uskuteční ve středu 8. ledna 2019 ve 

školní jídelně jako volební místnosti v době od 15.30 do 16.00 hod. Volí pouze pedagogičtí pracovníci. 

Kandidáty jsou všichni pedagogičtí pracovníci, kteří dají ke kandidatuře souhlas.  

 

3. Kandidátní lístky budou rodičům i pedagogickým pracovníkům rozdány ve dnech od  pondělí 9. 12. do 

středy 11.12 2019. Termín odevzdání a uzavření kandidátních lístků je stanoven do úterý 17. 12. 2019 do 

12.00 hod. Zaměstnanci předají lístky  členům volební komise,  rodiče  prostřednictvím žáků třídním učitelům. 

Po uplynutí určeného termínu nebudou lístky přijímány. 

 

4. Kandidátní listiny z řad rodičů i pedagogických pracovníků budou zveřejněny na webových stránkách 

školy, vyvěšeny na nástěnce u vstupu do školního areálu, a to v pátek 20. 12. 2019. Jména navržených 

kandidátů budou vytištěna na hlasovacím lístku, který obdrží pedagogičtí pracovníci i rodiče žáků v úterý 7. 

ledna 2020. Seznamy kandidátů budou seřazeny v abecedním pořádku a sestupně očíslovány pořadovým 

číslem. Volič zakroužkuje za plentou pořadové číslo jednoho až tří vybraných kandidátů. Hlasovací 

lístek vhodí do urny.  K volbám si přinese průkaz totožnosti. Bude zapsán do prezenční listiny. K dispozici 

budou náhradní hlasovací lístky. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem přidělených hlasů. Hlasovací 

lístek je neplatný při nedodržení výše uvedených  zásad.   

 

5. Výsledky voleb, jména zvolených členů školské rady, budou zveřejněny na nástěnce u vstupu do školního 

areálu a na webových stránkách školy v pátek 10. 1. 2020. Z voleb bude pořízen zápis podle čl. II., odst. 8. 

Volebního řádu.  

 

 

Ve Valči 5. 12. 2019  

 

 

PaedDr.Michal Scigiel                                                                        Mgr. Lenka Kohoutová  

předseda volební komise                                                                     ředitelka školy 

 
 

 

 


