
Školská rada je zřizována podle školského zákona 561/2004 Sb. a má šest členů. Dva jsou 

jmenováni městem, 2 jsou voleni z řad pedagogů a 2 jsou voleni z řad zákonných zástupců žáků.  

Školská rada má pravomoce podle § 167 a 168 (vyjadřuje se ke vzdělávacímu 

programu,  schvaluje výroční zprávu, řády školy, podílí se na koncepci školy …atd)  Volební 

období je tříleté. 

Informace o volbě do Rady školy při ZŠ Slovanka,  

Česká Lípa, Antonína Sovy 3056,příspěvková organizace 

  

1)      Volby do Rady školy proběhnou 7. 11. 2017 od 14,00 do 16,30 hod. ve cvičné kuchyňce. 

2)      Volba proběhne tajným hlasováním. Volit může oprávněná osoba (pedag. pracovník naší 

školy.)  

3)      Každý pedagog. pracovník může  podat návrh na kandidáta – člena školské rady. Tento 

návrh bude podán prostřednictvím „ Nominačního formuláře kandidátů“, který bude 

k dispozici v kanceláři p. zástupce ředitele Policera, na webových stránkách školy a u 

hlavního vchodu do školy. 

4)      Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen 

„navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být 

i kandidát. Kandidát nesmí být ředitelem školy. 

5)      Navrhovatel musí zajistit souhlas kandidáta s jeho nominací (podpisem kandidáta na 

formuláři). 

6)      Volič je povinen prokázat svou totožnost volební komisi (občanský průkaz, cest. pas,…) 

7)      Na hlasovacím lístku může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být 

zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina, tj. dva kandidáti). Je-li zatržen vyšší počet 

kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek neupraven, 

posuzuje se také jako neplatný. 

8)       Časové rozvržení : 

a)     4. 10. 2017  14,00 hod. informační shromáždění pedagog. pracovníků – učebna 

Klokánek 

b)     18.10. 2017 zveřejnění informací o volbě do Rady školy na vchodových dveřích a  

na webových stránkách školy (www.zsslovanka.cz) 

c)      4. 10. 2017 - 15,30 hod. možnost účasti zákonných zástupců na informačním 

shromáždění – učebna Klokánek 

d)      Podání návrhů na kandidáty od 4. 10. 2017  

                                                    do 24. 10. 2017 – do 12,00 hod. 

e)      24.10 2017 14,00 hodin - zasedání volební komise – sestavení kandidátek 

f)       do 27. 10. 2017 – zveřejnění listin kandidátů na vchodových dveřích a na 

webových stránkách školy (www.zsslovanka.cz) 

g)     7. 11. 2017 od 14,00 do 16,30 hod. volby ve cvičné kuchyňce 

h)      Zveřejnění výsledků – do pěti dnů od voleb. 

  

  

                         ………..……………………

…. 

                       Mgr. Václav Špetlík 

      ředitel školy 

                                                                                                               předseda volební komise 


