Základní škola Praha 7, Korunovační 8, IČ: 61389820, tel. 223 018 913, e-mail: komrska@korunka.org

Č.j.: 48/2018

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
Ředitel školy Mgr. Tomáš Komrska vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání
voleb.
Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v pondělí 8. 10. 2018 v přízemí budovy
školy ve vestibulu Sládkova ul. od 6.30 do 8.00 hod. a od 15:30 do 18:00 hod. a budou probíhat
v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví
počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a
třetinu volí zákonní zástupci žáků.
Členem školské rady nemůže být ředitelka školy. Školská rada je devítičlenná. Týž člen školské rady
nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen
pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské
rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován
zřizovatelem nebo ředitelkou školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.
Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad
zákonných zástupců žáků. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené
kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout
i sám sebe. Návrhy na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců (návratka pro
volební komisi je součástí tohoto dokumentu) zasílejte e-mailem, popř. předejte osobně člence
volební komise Mgr. Radomíře Václavíkové, (vaclavikova@korunka.org) a to na přiloženém
formuláři do 24. 9. 2018.
Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném
hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení, věk, povolání a
obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
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.
Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. 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.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé
označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných
mandátů, je volební lístek neplatný.
Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali
nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni
členové komise a tento zápis předá ředitelce školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.
Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.
Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy,
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
Vyhlášení volby do školské rady je zveřejněno pod číslem jednacím 48/2018 dne 10.9.2018 ve
vestibulu školy a elektronicky na www.korunka.org.
Podrobně k volbám do školské rady a ke členství ve školské radě ve Volebním řádu pro volbu
členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a pedagogickými
pracovníky školy v základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 7.
Členové volební komise:
- předseda Mgr. Petr Paseka
- členka Mgr. Radomíra Václavíková
- členka Mgr. Tereza Richtrová
V Praze dne 10. 9. 2018 Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy
Základní škola Praha 7, Korunovační 8, tel. 223 018 913, e-mail: komrska@korunka.org

Návratka pro volební komisi
Navrhuji/kandiduji* na člena/členku Školské rady Základní školy Praha 7, Korunovační 8:
Titul, jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………
Obec, kde je přihlášen/a k trvalému pobytu: ………………………………………………………………………..
Věk a povolání: …………………………………………………..…………………………………………………………………
Datum a podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………
*nehodící se škrtněte, navrhujte osoby pouze s jejich předchozím souhlasem

