
           Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351,              
okres Svitavy 

 

 

Zajištění voleb členů   

Š K O L S K É     R A D Y 

S odvoláním na platný Volební řád školské rady č.j. 6/2012, schválený Radou města 

Moravská Třebová dne 30. 4. 2021 vydávám následující organizační řád k uskutečnění voleb: 

1. Jmenuji přípravný orgán v následujícím složení: 

Předseda : PaedDr. Helena Mazalová 
Členové :   Mgr. Alena Cápalová 

                  Mgr. Bc. František Zeman 

                  Eva Kobylková 

                  Mgr. Lucie Krajčiová 

                  Mgr. Klára Janoušková                 

2. Informace oprávněných osob proběhne v těchto termínech: 

- zákonní zástupci žáků  – 17. 5. – 20. 5. 2021 online třídní schůzky 

- pedagogičtí pracovníci školy - 18. 5. 2021  v 7.20  ve sborovně – 1. stupeň 

                                                     19. 5. 2021 v 7.20  ve sborovně – 2. stupeň 

3.Návrhy kandidátů : 

- termín předkládání návrhů:  zákonní zástupci žáků do 24.5.2021 do 15.00 

- termín předkládání návrhů:  z řad pedagogů do  24.5.201 do 15.00 

- způsob předání :   a) osobně členům přípravného výboru 

                                b) třídním učitelům 

                                c) osobně v kanceláři školy 

                                d) písemně na adresu školy 

Přípravný orgán připraví návrhy kandidátek a zajistí souhlasy navrhovaných osob do 

ŠR - do 31. 5. 2021 

Návrhy budou zveřejněny na webu školy, zaslány rodičům prostřednictvím Edupage 

dne 2.6.2021 

 

4. Termín voleb: 
                    a) volby z řad zástupců nezletilých žáků – 17.6.2021  od  7.30 – 8.00  

                          vstup – vchod do školy 

                         a od 14.30- 15.30  - vstup – vchod do školy - ŠD 

                    b) volby z řad pedagogických pracovníků – 16.6.2021 od 13.00 – 14.00 

                          - sborovna ZŠ 

Volby proběhnou tajným hlasováním označením maximálně tří kandidátů před 

jménem na volebním lístku.  

         

     5. Na průběh voleb dohlíží volební komise v tomto složení : 

       - zástupce školské rady – Mgr. Lucie Krajčiová, Mgr. Alena Cápalová  

                      náhradník: Mgr. Lenka Čápová 

       - pověřená osoba ředitelem školy – Mgr. Bc. František Zeman, náhradní - 

         Mgr. Jindřiška Hrdinová                                            

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy, zaslány rodičům prostřednictvím 

Edupage a na vchodu školy dne 21. 6. 2021 

 

V Moravské Třebové 3. 5. 2021                                                  Mgr.Petr Vágner 

                                   ředitel školy 

 


