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Informace o volbách do Školské radv.
Školska rada je zíízovénapodle školského zákona56112004 Sb. a má šest členů. Dva jsou

jmenováni městem, dva jsou voleni zřad pedagogů a dva jsou voleni zíaď zákonrých
zástupců žakn.

Št olská radamápravomoce podle § 167 a 168 (vyjadřuje se ke vzdéIávacímu programu,
schvaluje ýroční zprávu, řády školy, podílí se na koncepci školy ...).

Volební období je tříleté.

Informace o votbě do Škohké radv při zš a Mš Česká Lípa"
Jižní 1903 - 5. I0.2017

1) VolbydoŠkolskéradyproběhnouvečtvrtek5. r0.2Ol7 od7.45 do 15.30vevestibulu
zš lizni tgos
Volba proběhne tajným hlasováním. Volit m:ůže oprávněná osoba (zákonný zástupce
žáka). Volbu provádí jen jeden ze zákonrtých zástupců.
Zákonri zástupci mohou podat návrh na kandidáta - člena Školské rady. Tento návrh
bude podán prostřednictvím ,, Nominačního formuláře kandidátů",Waý bude
k dispozici v kanceláři školy od 14. 9. do 20.9.2017 do 13.00 h.
Kandidáta pro volby do Školsk é rady mtňe navrhovat každý zleti|ý občan, dále jen
,,navrhovatel". Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem mižebýt
i kandidát. Navrhovatel i kandidát musí byt zákonným záslurpcem žáka ZŠ lilni.

Navrhovatel musí zajistit souhlas kandidáta s jeho nominací (podpisem kandidáta na
formuláři).
Volič je povinenprokáuat svou totožnost volební komisi (občanský průkaz, cest.
p3S,",),
casové rozvržení:

a) Ve čtvrtek 7.9.2017 jmenování volební komise ředitelem školy.
b) V pátek 8.9.2017 informace o volbě zaslány prostřednictvím Bakalářů všem

zákonnýmzástupcům žák.ů. V pondělí II.9.2017 vyvěšení inťormačního letáku.
c) V pondělí 11. 9. 2017 shromáždění pedagogů ZŠ - podání návrhů na kandidáty

zřaďpedagogů.
d) Podání návrhů na kandidáty zíaď zákonných zástupců žák.ů od čtvrtka 14. 9. ďo

středy 20.9.2017 do 13.00 h.
e) V pondělí 11. 9. zveřejnění informací o volbě do Školské rady na vchodových

dveřích a informačním webu - Bakalář.
0 Ve čtvrtek2l.9. v 13.30 hzaseďání volební komise - sestavení kandidátek.
g) V pátek 22.9. zveřejnění listin kandidátů na vchodových dveřích a weboých

stránkáchškoly(http:llwww.zsjizni.c|rtet.czl).
h) Ve čtvrtek 5. 10. 2OI7 od7.45 do 15.30 - volba do Školské rady ve vestibulu

školy.
i) Zveřejnění r,}sledků voleb - do pěti dnů od voleb. ,é
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/r'ttilo ln( /t l,
Základní škola a Maíeřské §kola,

Česká }-ípa, .Iižni lgfiJ,
Přísptav|*ov:i ol,glin iaaee

PS{: .17il tl t. lČn; 4§? ,l; ()§8
Tel.; 487 829 ];0. Fa.t: 487 829 32l

e-mail: zsjizni@s*anam,cz "l_

Mgr. Jan Policer
ředitel školy

předseda volební komise


