
 

 
Informace k volbám do Školské rady základní školy Masarykovy základní 

školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29 
 

Ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29 vyhlašuje dne 

13. 10. 2017 volby do školské rady. 

Je volen jeden zástupce zákonných zástupců žáků školy jako člen školské rady. 

 

Termín konání voleb pro zákonné zástupce žáků je stanoven na 13. 11. 2017, 16:00 – 17:00 

hodin ve dvoraně Zemědělská 29 

 

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků základní školy k podání návrhů na kandidáty       

pro volbu do školské rady.  

 

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby (z řad zákonných zástupců žáků 

školy) navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může 

za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 

14 dní přede dnem konání voleb, v pracovní dny do pondělí 30. 10. 2017 do 14:00 hodin. 

 

Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého 

kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu. 

 

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem. Oprávněný volič sdělí 

volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. 

Prokáže svoji totožnost. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož 

zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem 

kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných 

mandátů a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého 

žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. 

 

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, 

kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první. 

 

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé 

označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných 

mandátů, je volební lístek neplatný.  

 

 

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří 

získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. 

 

Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady. 

 

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 

výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

 

 

 

Ředitel školy jmenoval volební komisi ve složení:  Ing. René Retek  

Mgr. Kamila Peňázová 

       Mgr. Lucie Vrbová 


