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Jmenování volební komise pro uskutečnění voleb do Školské rady Základní školy, Most,
J. A. Komenského 474 na období 2020 - 2023
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Pro
tento účel ustanoví přípravný výbor (dále jen „volební orgán“). Volební orgán má nejméně tři
členy, kteří jsou jmenováni ředitelem. Ředitel jmenuje rovněž jeho předsedu. Členem
volebního orgánu nemůže být kandidát na člena školské rady.
Volební orgán vyrozumí vhodným způsobem oprávněné osoby i pedagogické pracovníky o
zřízení školské rady, o jejích úkolech a poslání a dále je:
Ředitelka školy Mgr. Lenka Firmanová jmenuje volební komisi pro uskutečnění voleb do
školské rady ve složení:
Předseda: Ing. Martin Domín
Členové: Mgr. Lucie Ondráčková
Ivana Lhotáková
1) Vyzve k podání návrhů kandidátů na členy školské rady a současně jim sdělí způsob
podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů,
2) Oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času,
3) Oznámí datum a místo zveřejnění seznamů kandidátů.
Volební orgán:
1) Zajišťuje přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady,
2) Zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady zvlášť pro obě skupiny
voličů,
3) Vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny oprávněné voliče, a to pro obě
skupiny voličů zvlášť pro účel přehledu o účasti na hlasování,
4) Zaznamenává výsledky voleb do školské rady ve škole a zveřejní je způsobem v místě
obvyklým,
5) O průběhu voleb pořizuje zápis.
Volební orgán vyhlásí termín voleb, který se může shodovat s termínem konání třídních
schůzek. Tento termín musí být stejný pro obě skupiny voličů.
Volební orgán zveřejní listinu kandidátů nejméně 15 dnů přede dnem konání voleb ve škole, a
to způsobem v místě obvyklým.
Mgr. Lenka Firmanová,
ředitelka školy

