PŘÍPRAVA VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY V ROCE 2017
Přípravný výbor zajišťuje:
- přijímá návrhy kandidátů na člena školské rady
- hlasovací lístky pro volby členů školské rady
- formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady v obou
skupinách
- zaznamenává výsledky hlasování
- vyhlašuje výsledky voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole
- zajišťuje zápis o provedení voleb
Přípravný výbor svolává samostatně shromáždění oprávněných osob a samostatně
shromáždění pedagogů, na kterém:
- oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času
- vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně
způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů
- oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami
a kandidátů navržených pedagogy
Přípravný výbor :
- všechna tyto informace zveřejní do 3 dnů po konání shromáždění ve škole na
veřejnosti přístupném místě.
- výbor vypracuje seznam voličů zvlášť oprávněných osob a zvlášť pedagogů pro účel
přehledu o účasti na hlasování.
- vyhlásí termín voleb nejpozději do 30 dnů ode dne konání shromáždění oprávněných
osob a ode dne shromáždění pedagogů. Tento termín nemusí být pro obě skupiny
voličů totožný.
- zveřejní listiny kandidátů nejméně 15 dnů přede dnem konání voleb ve škole na
veřejnosti přístupném místě.
Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasování. Nezvolí-li
oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy,
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
Na základě výsledků hlasování sestaví přípravný výbor pořadí kandidátů zvolených za členy
školské rady.
Přípravný výbor zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej
řediteli školy a ten následně zřizovateli.
Zápis obsahuje:- návrhy kandidátů na člena školské rady pro obě skupiny
- počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny
- jména zvolených členů ŠR za obě skupiny, pořadí náhradníků
- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb
Zápis podepisuje ředitel školy.
První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků
voleb.

