
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkové organizace vyhlašuje  dle
volebního řádu Školské rady a pravidel Rady města Žďáru nad Sázavou pro zřizování školských rad
při základních školách zřizovaných radou města Žďáru nad Sázavou ze dne 15. 8. 2005  doplňovací
volby do Školské rady na místo zákonných zástupců žáků.

Doplňovací volby zákonného zástupce do Školské rady proběhnou

v rámci třídních schůzek v úterý 7. 11. 2017 od 14,00 do 16,00 hodin

na škole Zámek 4

v rámci třídních schůzek ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 15,15 do 16,45 hodin

ve vestibulu školy Švermova 4

Kandidáty do školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných 
zástupců nezletilých žáků.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 
zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

Návrhy na kandidáty lze podávat do 25.10.2017
- osobně na sekretariátu školy v budově Švermova 4, Zámek 4
- poštou na adresu ředitelství školy
Součástí návrhu musí být jméno, příjmení, věk, povolání, adresa trvalého pobytu a 
souhlas navrhovaného.

Kandidátní listina bude zveřejněna od 30.10.2017 na www.4zszdar.cz a ve vestibulech obou 
školních budov. 
Volby bude řídit volební komise jmenovaná ředitelem školy ve složení:

1. Hana Olšiaková
2. Pavla Řeháčková
3. Blanka Kupcová

- Členy školské rady volí oprávnění voliči tajným hlasováním. Voleb se může zúčastnit pouze 
jeden zákonný zástupce nezletilého žáka.
- Každý oprávněný volič obdrží ve volební místnosti hlasovací lístek se jmény kandidátů 
v abecedním pořadí.
- Každý oprávněný volič může zaškrtnout nejvíce jednoho kandidáta. Při nezaškrtnutí či 
zaškrtnutí vyššího počtu kandidátů je hlasovací lístek neplatný.
- Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů.
- Ke zvolení kandidáta je nutné, aby získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných voličů 
zúčastněných při volbách.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 2.10.2017 PaedDr. Jaroslav Ptáček

http://www.4zszdar.cz/

