Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

ORGANIZACE A PRŮBĚH VOLEB
do školské rady
Tříčlenná školská rada bude tvořena:
- jedním zástupcem zákonných zástupců žáků školy
- jedním zástupcem pedagogických pracovníků školy
- jedním zástupcem zřizovatele

Volba člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy
z důvodu vývoje epidemiologické situace byla posunuta na období po ukončení Nouzového stavu na
měsíc květen. Funkční období členů současné školské rady skončí 3 měsíce ode dne skončení
nouzového stavu dle opatření MŠMT č.j.: MSMT- 40610/2020-1.
Volba člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy
Proběhne

dne 26. května 2021
v budově ŠD (1. a 2. ročník) od 1600 do 1800 hodin
a
v budově A (3. až 9. ročník) od 1600 do 1800 hodin
přímo v učebnách jednotlivých tříd.
Volby proběhnou takto:
➢ Třídní učitelé předají volební lístky přítomným zákonným zástupcům žáků příslušné třídy.
➢ Zástupci žáka mají jeden hlas.
➢ Zákonný zástupce žáka upraví volební lístek předepsaným způsobem (označí jméno jednoho
kandidáta) a lístek vhodí do přenosné volební urny.
➢ Volební lístek upravený jinak než předepsaným způsobem, je neplatný.
➢ Volební urnu přinesou do učebny třídy dva zástupci rady rodičů. Přenosné urny budou celkem
tři.
➢ Přenosné volební urny budou předány volební komisi, která sečte hlasy a oznámí řediteli školy
pořadí jednotlivých kandidátů.
➢ Ředitel školy zajistí zveřejnění výsledků voleb na webových stránkách školy.

Rada rodičů na svém zasedání dne 8. září 2020 navrhla na člena školské rady za zákonné zástupce
rodičů tyto rodiče:
1. pí. Radmila Olšová – zastupuje rodiče žáka třídy VI. A
2. p. Josef Mlynář – zastupuje rodiče žáka třídy V. B
Další kandidáty navrhli jednotliví rodiče:
informováno
rodičů

informaci
potvrdilo

Třída I. A --25
20
I. B --25
22
II. A --21
20
II. B --19
18
III. A --20
19
III. B Jitka Šeděnková
24
24
IV. A --20
19
IV. B --19
19
V. A --26
24
V. B --25
22
__________________________________________________________________________________
VI. A --VI. B --VII. A Barbora Matušková
VII. B Renáta Kovaříková
VIII. A --VIII. B --IX. A --Celkem

19
15
21
23
22
17
31

17
9
21
23
22
16
30

372

345

Všichni navržení rodiče budou tvořit kandidátku členů školské rady za zákonné zástupce a budou
uvedeni na volebních lístcích.
Barbora Matušková – matka žáka VII. A
Renáta Kovaříková – matka žáka VII. B
Jitka Šeděnková – matka žáka III. B
Volba člena školské rady z řad pedagogických pracovníků školy proběhly v rámci pedagogické rady dne
13. října 2020 ve sborovně školy. Zástupce zřizovatele jmenuje zřizovatel školy.

V Ostravě dne 22. 4. 2021
Ředitel školy Mgr. Robert Kecskés

