Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace
Školní 373, 588 51 Batelov, IČ: 70981795, tel. 567 314 250, e-mail: reditel@zsbatelov.cz

Č.j.: ZSB 398/2017/V

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace v souladu s § 167
odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo
konání voleb.
Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v pondělí 6. 11. 2017 v 1. patře
budovy základní školy od 15:30 do 17:30 hod (v době rodičovských schůzek) a budou
probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí
pedagogičtí pracovníci dané školy.

Způsob volby:
Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem
obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
Návrhy na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců zasílejte (sdělte)
předsedovi volební komise Mgr. Martinu Marešovi, email: mares@zsbatelov.cz nebo
zástupkyni ředitelky školy Mgr. Jaroslavě Nevěčné email: nevecna@zsbatelov.cz, a to
do 31. 10. 2017.
Členové volební komise:

Mgr. Martin Mareš – předseda
Mgr. Jaroslava Nevěčná – člen
Anna Bínová – člen

V Batelově dne 12. 10. 2017
Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy
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Návratka pro volební komisi
Navrhuji/kandiduji* na člena školské rady při Základní škole a mateřské škole Batelov,
příspěvková organizace
Titul, jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pracovní zařazení, popř. funkce: ……………………………………………………………………………………………
Datum a podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………
*nehodící se škrtněte

