DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY na období 2018 – 2021
zákonných zástupců nezletilých žáků nebo zletilých žáků
Vážení rodiče a žáci,
s platností nového školského zákona vznikla povinnost zřizovatele školy (Kraj
Vysočina) zřídit při škole školskou radu. Tuto povinnost zřizovatel částečně převedl na ředitele
školy. Proto Vám podávám tyto informace.
Složení školské rady dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/20040Sb.a usnesení Rady kraje Vysočina
ze dne 21. 6. 2005 č. 0868/22/2005/RK stanoveno na 6 členů, z toho dva členové jsou zákonní
zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci školy. Doplňující volbou se nahrazují současní členové
p. Zdeněk Nesiba a p. Zdeněk Kapinus, kteří jsou zákonní zástupci žáků, kteří ukončují ve
školním roce 2017/2018 studium závěrečnou a maturitní zkouškou.

Datum
vyhlášení
Návrhy
kandidátů
do 12:00

Zveřejnění
kandidátů
Datum
konání
volby

Zveřejnění
výsledků

10. 5. 2018
1. 6. 2018

Forma: vývěska školy-textová informace žákům a rodičům, webové
stránky školy.
Forma: písemně v zalepené obálce adresovat řediteli školy,
návrh musí obsahovat: jméno kandidáta a kontakt na něj, jméno,
adresu a podpis navrhovatele.
Doručení: poštou, osobně, vhozením do schránky u dveří školy,
odevzdáním třídnímu učiteli.

Forma: vývěska školy, webové stránky školy, zveřejněny budou
údaje: jméno, příjmení, titul
13. 6. 2018 Každý volič volí osobně - v učebně č. 1 Tovačovského sady 79.
Voleni mohou být pouze kandidáti zveřejněni na seznamu
Od 14:00 do ze 4. 6. 2018.
15:00
Volba: volič obdrží hlasovací lístek v den voleb na místě konaní při
prezentaci. Při rovnosti hlasů volební komise kandidáta vylosuje,
pokud se volební komise nedohodne na jiném postupu - námitky proti
výsledkům voleb lze podat písemně na místě nejpozději do 15 minut
po vyhlášení výsledků.
14. 6. 2018 Forma: vývěska školy, webové stránky školy (www.ssrs.cz),
zvolení kandidáti se stávají členy školské rady funkčního období
2018-2021.
4. 6. 2018

V Moravských Budějovicích dne 10. 5. 2018

……………………………
předseda volební komise

