ŠKOLSKÁ

RADA

v Základní škole, Hornoměcholupská 873, 102 00 P R A H A 10

Organizační zabezpečení
voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků,
V souladu s ustanovením zákona č. 561/2005 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů se uskuteční volby do školské rady v Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská
873 z řad zákonných zástupců žáků.

Zákonné zástupce budou na základě rozhodnutí

zřizovatele školy ve školské radě zastupovat 2 členové.
Postup při zabezpečení voleb:
Volby se uskuteční v průběhu třídních schůzek dne 19. listopadu 2018 od 17,30 do
19,30 hodin v oddělení B školní družiny (přízemí učebnového pavilonu školy). Všichni
zákonní zástupci budou na volby do školské rady pozváni písemně. Hlasovací lístky se všemi
navrhovanými členy školské rady obdrží zákonní zástupci žáků nejpozději v průběhu voleb.
Organizačním zabezpečením těchto voleb jsou pověřeni (volební komise):


Mgr. Helena Brábníková, pedagogický pracovník školy



Mgr. Zuzana Kozlová, pedagogický pracovník školy



Zdeňka Walterová, vedoucí provozní pracovník školy

Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců proběhnou tajným způsobem
hlasování. Jestliže bude chtít zákonný zástupce žáka navrhnout člena školské rady, můžete tak
učinit osobně nebo telefonicky u Ing. Blanky Hamáčkové, jednatelky školské rady nebo Mgr.
Jiřího Doutnáče, ředitele školy nejpozději do čtvrtka 12. listopadu 2018.
V případě, že při volbě nebude zákonný zástupce souhlasit s navrhovaným zástupcem
do školské rady, škrtne jej na hlasovacím lístku. Hlasovací lístky budou zákonnými zástupci
vhazovány do volební urny. Volební komise bezprostředně po ukončení voleb otevře volební
urnu a po sečtení hlasů vyhlásí výsledky – nejpozději do 24 hodin po ukončení volby. Tyto
výsledky budou zveřejněny na vývěsce školské rady u hlavního vchodu do budovy školy a na
oficiálních www stránkách školy – www.hornomep.cz.

O průběhu této volby bude vypracován protokol, který podepíší všichni členové
volební komise. Členy školské rady se stanou ti zákonní zástupci žáků, kteří získají nejvíce
hlasů.
Do školské rady byli k dnešnímu dni navrženi:
 Alena Trojanová, povolání: osoba samostatně výdělečně činná; zákonný zástupce žáka
školy
 Dana Šťávová, povolání: pedagogický pracovník v mateřské škole; zákonný zástupce žáka
školy

V Praze dne 30. září 2018

Za správnost: Ing. Blanka Hamáčková v. r., jednatelka školské rady
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