Oznámení o konání voleb členů školské rady při Základní škola Jiříkov, okres
Děčín.
Ředitel Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov 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 při Základní škole Jiříkov, okres Děčín
a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby budou probíhat podle Volebního řádu školské rady vydané zřizovatelem, městem Jiříkov. Průběh voleb bude zajištěn volební komisí, jejíž složení bude zveřejněno ve škole. Důvodem voleb je ukončení tříletého funkčního období stávající Školské rady.

Termín pro zákonné zástupce žáků:
úterý 21. 3. 2017 od 15:30 do 17:00 hodin.
Místo konání voleb:
Budova 2. stupně Základní školy Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, přízemí - vestibul
Termín pro pedagogické pracovníky:
pondělí 20. 3. 2017 ve 14:00 hod.
Podání návrhů:

Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky prosím
doručit do 8. 3. 2017 do 15:00 hod. v ředitelně školy do rukou ředitele školy.
Ve dnech 9. - 20. března 2017 budou navržení kandidáti z řad zákonných zástupců uveřejněni na webových
stránkách školy www.zsjirikov.cz. a na informační tabuli školy. Přihláška kandidáta je ke stažení na webových
stránkách školy - www. zsjirikov.cz, sekce Pro rodiče, případně v ředitelně školy.
Volební lístky bude možné vyzvednout na místě u volební urny. Doklad totožnosti si vezměte s sebou. Dva
kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Kandidáti mohou na své náklady realizovat
volební kampaň.

Nominace kandidátů
1. Kandidáta 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 přede dnem voleb do Školské rady řediteli dané školy (do 8. března 2017).
2. Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,
c) u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
d) podpis navrhovatele.
2. V návrhu musí být vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu
nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Složení rady:
Školská rada má 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a
třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Volby volených členů školské rady probíhají podle volebního
řádu, který vydává zřizovatel. Kompletní volební řád je na stránkách školy v rubrice Školská rada.
Způsob volby:
Členy školské rady volí oprávněné osoby z navržených kandidátů. První dva kandidáti z řad zákonných zástupců, kteří obdrželi největší počet hlasů, jsou zvoleni. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
Vedení školy oznámí výsledek voleb zřizovateli.

Doplňující informace:
Školská rada se vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu
na ředitele školy, schází se minimálně 2x do roka.
Mgr. Bc.Ladislav Obergruber, ředitel Základní školy Jiříkov, okres Děčín

