
Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace

Upřesnění volebního řádu ke konání voleb do školské rady
v Základní škole a Mateřské škole Jestřebí, příspěvkové organizaci

 (dále jen ZŠ)

I. Nominace kandidátů

1) Kandidáta na tříleté funkční období (2021 – 2024) pro volby do školské rady může
navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat
více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do
15 dnů před dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.

2) Návrh musí obsahovat (formulář k dispozici na https://www.zsjestrebi.cz/zakladni-skola/skolska-rada nebo
na vyžádání v budově ZŠ Jestřebí nebo ZŠ Provodín)
a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,
c) u kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků jméno, příjmení, datum

narození, adresu trvalého bydliště,
d) podpis navrhovatele.

3) K návrhu musí být přiloženo (je součástí formuláře) vlastnoručně podepsané prohlášení
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti,
popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

II. Provedení voleb

1) Mgr. Michal Kotek, ředitel školy a předseda volební komise, vyzývá oprávněné osoby
k podávání návrhů na kandidáty na členy školské rady. Návrhy splňující požadavky dle
článku I, je možno podávat u hospodářky školy v budově ZŠ Jestřebí nebo do schránky
budovy ZŠ Jestřebí (boční vchod u kostela) nebo u vedoucí pracoviště ZŠ Provodín do
9. 6. 2021.

2) Jména kandidátů budou od 10. 6. 2021 uveřejněna na vývěskách u objektů ZŠ Jestřebí
a ZŠ Provodín a také na internetových stránkách školy.

3) Volby se budou konat od 8 do 17 hodin, a to dne 24. 6. 2021 v obou budovách ZŠ
Jestřebí a ZŠ Provodín.

4) Každý oprávněný volič, po prokázání své totožnosti před členem volební komise, obdrží
volební lístek, ve kterém zakroužkuje nejvýše dva vybrané kandidáty. Takto upravený
volební lístek potom osobně vloží do připravené urny.

5) Volební místnosti budou řádně označeny nápisem „Volební místnost pro volby do
školské rady 2021.“ V každé volební místnosti bude k dispozici i Volební řád pro volby
do školských rad schválený zastupitelstvem Obce Jestřebí.

6) Návrh kandidátů a volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků proběhne
na pedagogické radě dne 26. 5. 2021.

7) Pravomoci školské rady určuje § 168 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

V Jestřebí 25. 5. 2021
Mgr. Michal Kotek, v.r. 

ředitel




