ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ČEJKOVICKÁ 10,
příspěvková organizace
Čejkovická 10, 628 00 Brno
Tel. 544233629, Fax 544230862, E-mail info@zscejkovicka.cz

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
z řad zákonných zástupců

V Y H L Á Š E N Í
Ředitel Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s
ustanovením § 167 odstavec 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

doplňovací volby jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců.
Datum konání voleb: 16. 11. 2017 od 13:00 do 15:00 hod.
Místo konání voleb: budova ZŠ Brno, Čejkovická 10 – velká sborovna školy
Návrhy na kandidáty: do 25. 10. 2017, 23:59h.
 zašlete systémovou zprávou AES na adresu předsedkyně Školské rady Marcely Havlišové
Ředitel školy v souladu s Volebním řádem Školské rady účinným ode dne 15. 11. 2005 tímto
vyzývá k podání návrhů kandidátů. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé
osoby navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž pedagogický
pracovník může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi
podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb. Při organizaci voleb bude dbáno na
dodržování ochrany osobních údajů. Kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy ve
vestibulu na nástěnce a na webových stránkách školy.
Volební řád Školské rady vymezující závazné postupy pro přípravu voleb a vlastní volbu členů
byl vydán zřizovatelem školy Statutárním městem Brnem a schválen Radou města Brna
R4/123 na zasedání dne 27. 10. 2005 s účinností ode dne 15. 11. 2005. Školská rada je
orgánem školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§ 167, 168 zákona č. 561/2004
Sb.). Školská rada je šestičlenná a skládá se ze 2 zástupců jmenovaných zřizovatelem, 2
zástupců z řad zákonných zástupců žáků a ze 2 zástupců z řady pedagogických pracovníků.
Funkční období školské rady je tříleté. Avšak funkční období člena školské rady zvoleného v
doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v
řádných volbách.
V Brně 1. 10. 2017
Mgr. Jiří Odehnal
zástupce stat. orgánu ZŠ Brno, Čejkovická 10, p.o.

