Informace k volbám do školské rady (ŠR) 27.11.2017
Přípravný výbor („volební orgán“):
Mgr. Jiří Měchura (ředitel školy) jmenoval dne 16.10.207 tento „Přípravný výbor“:
1. Mgr. Jitka Rothová (předsedkyně) – zástupkyně ředitele
2. Mgr. Irena Nikodýmová (člen) – učitelka
3. Jitka Šubertová (člen) – zákonný zástupce žáka

Termín voleb do ŠR:
27.11.2017 v rámci třídních schůzek od 17:00 hod.

Místo:
Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Termín pro podání návrhu kandidátů do školské rady:
Do 6.11.2017 emailem na reditel@zsjandusu.net nebo osobně (poštou) na ZŠ nám. Bří Jandusů 2, 104
00 Praha 10.
Pro podání návrhu kandidáta do školské rady použijte prosím přiložený formulář.

Kandidáti:
Přihlášení kandidáti z řad zákonných zástupců žáků budou zveřejněni nejpozději 15 dní (8.11.2017)
před volbami na www.zsjandusu.net a ve vývěskách školy.

Průběh voleb (více viz volební řád):
Jedná se o řádné volby, kdy zákonní zástupci volí dva členy školské rady za zákonné zástupce a
pedagogové školy volí dva členy školské rady za pedagogy.
Zákonní zástupci žáků obdrží v průběhu třídních schůzek oproti podpisu volební lístky, které vyplní a při
odchodu ze školy volební lístek vhodí do urny. Urny budou umístěny u hlavního vchodu hlavní budovy
a přístavby školy. Volby jsou tajné a jednokolové. Za jednoho žáka hlasuje jeden zákonný zástupce žáka.

Výsledky voleb:
Volební orgán sestaví na základě výsledku voleb pořadí kandidátů a dva kandidáti za zákonné zástupce
žáků a dva kandidáti za pedagogy s nejvyšším počtem získaných hlasů budou zvoleni do školské rady.
O výsledku a průběhu voleb provede volební orgán „Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské
rady“.

Doplňující informace:
Na volebních lístcích budou kandidáti uspořádaní abecedně, ne podle preferencí!
Na volebním lístku budete Vámi volené kandidáty označovat křížkem (maximálně dva) a vložíte do urny
u hlavního vchodu hlavní budovy i nové přístavby (z řad rodičů jsou voleni 2 kandidáti).
V případě, že označíte křížkem více jak dva kandidáty, bude tento lístek neplatný.
Převzetí hlasovacího lístku potvrdíte podpisem do seznamu u třídního učitele.

