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OZNÁMENÍ  O KONÁNÍ  ŘÁDNÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 
 

Základní škola a mateřská škola Holetín oznamuje konání řádných voleb do školské rady, a to zástupce z řad rodičů – 
1 člen a zástupce pedagogů – 1 člen. Funkční období člena školské rady zvoleného v řádných volbách končí 30. 6. 
2026.  
 
Harmonogram konání voleb: 
 
16. 11. 2022 Ustanovení volební komise. 

Zpracování seznamu oprávněných voličů. 

Zveřejnění Oznámení konání voleb do školské rady na vchodu do školy, na webových 
stránkách školy a formou informačního letáku rodičům spolu s výzvou k návrhu kandidátů. 

21. - 25. 11. 2022      Odevzdání návrhu kandidátů v písemné podobě, nejzazší termín podání návrhu  
   je 25. 11. 2022 do 16:00 hod. 
 
28. 11. 2022 Zveřejnění seznamu kandidátů z řad rodičů a seznamu kandidátů pedagogů – seznamy budou 

zveřejněny na vchodu do školy, na webových stránkách školy a dále bude seznam kandidátů 
z řad rodičů oprávněným voličům zaslán formou informačního letáku. 

19. 12. 2022 od 8:00 do 16:00  

Volba člena školské rady. 

 Volba člena školské rady z řad rodičů se uskuteční tajným hlasováním, tj. vhozením 
upraveného hlasovacího lístku v obálce do volební urny zapečetěné razítkem školy. Urna 
bude umístěna v učebně číslo II. Obálku s hlasovacím lístkem může do urny vhodit oprávněná 
osoba nebo jím pověřený žák Základní školy a mateřské školy Holetín. Obálku a hlasovací 
lístek obdrží oprávnění voliči před konáním voleb. Na hlasovacím lístku pro volby může být 
zatržen pouze jeden kandidát. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů nebo je-li vhozen do urny 
hlasovací lístek bez zaškrtnutého kandidáta, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný. 
Zvolen bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů se stanoví pořadí 
losem. 

 Volba člena školské rady za pedagogy se uskuteční tajným hlasováním. 
 
20. 12. 2022 Sestavení pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady.  

 Určení vítězného kandidáta z řad rodičů a kandidáta z řad pedagogů s nejvyšším počtem 
hlasů.  

 Zveřejnění zvolených členů školské rady za obě skupiny na vchodu do školy a na webových 
stránkách školy. 

 Zpracování Zápisu o provedení a výsledcích voleb do školské rady. 

leden 2023 První zasedání nové školské rady – ustavení školské rady 
 
 
 
V Holetíně dne 16. listopadu 2022 
 


