Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/ 44
Základní škola Husova
Husova 142/44
460 01, Liberec 1
Česká republika

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Email: zs14.husova.lbc@zskola.cz
Web: www.zskola.cz
Telefon/fax: 485 104 412

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a
168 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.

IČ: 72741554
DIČ: CZ00553751
Bankovní spojení: KB Liberec
197964490237/0100

Partnerská škola:

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční ve čtvrtek
23. listopadu 2017 v kmenových učebnách základní školy od 16:00 do 18:00 hod
(v době konzultačních schůzek) a budou probíhat v souladu s volebním řádem
školské rady vydaným zřizovatelem.
Složení školské rady:
Školská rada má 3 členy 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 školy.
Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 8. listopadu 2017, a to buď
elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy. (viz přiložený
dokument).
Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného
hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených
kandidátů z řad zákonných zástupců bude zvolen 1 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených
kandidátů z řad pedagogů bude zvolen 1 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví
pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz .
Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: Ing. Lenka Nevyhoštěná
Ing. Ondřej Červinka
Mgr. Blanka
Lukeš
Reindlová
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Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
ředitelka školy

