
Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

Vyhlášení řádných voleb do Školské rady  

zřízené při Základní škole Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

Ředitelka základní školy v souladu s §167 zákona č. zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), oznamuje vyhlášení řádných 

voleb do Školské rady pro období 12. 7. 2021 – 11. 7. 2024. 

Řádné volby do Školské rady se v souladu s volebním řádem konají z důvodu uplynutí tříletého funkčního 

období. 

Stanovení volební komise: 

 
Mgr. Jiří Šebesta, Mgr. Aleš Pavelka, Mgr. Romana Křístková 

 

Volební komise zajistí přípravu voleb – sestavení a vyvěšení kandidátních listin a přípravu hlasovacích lístků. 

Kandidáti budou uvedeni na hlasovacím lístku v abecedním pořadí. Volební komise dále zajistí v den voleb 

volební urnu, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti, následně zabezpečí zveřejnění 

výsledků voleb na pracovištích a na internetových stránkách školy. 

 

1. kolo voleb – přijímání návrhů na kandidáta na člena školské rady 

 

(1) za zákonné zástupce žáků: 

Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat prostřednictvím sekretariátu školy nebo třídních 

učitelů, případně písemně na e-mailové adrese: zsgebauerova@seznam.cz. 1. 6. 2021. dostanou žáci 

od svých třídních učitelů lístek -návratku, prostřednictvím kterého je možno navrhovat kandidáty či 

projevit zájem pracovat ve Školské radě. 

Do 3. 6. 2021 do 12:00 hod. se budou tyto návratky s navrženými kandidáty přijímat zpět. 

Kandidátem za skupinu zákonných zástupců se může stát zákonný zástupce žáka školy, může jej 

navrhnout kterýkoliv z oprávněných voličů za tuto skupinu. Navržený kandidát musí s kandidaturou 

souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři, který obdrží po navržení. Vyplněný formulář lze 

doručit osobně na sekretariát nebo zaslat poštou na adresu školy.  

(2) za pedagogické pracovníky: 

Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat do 3. 6. 2021 do 12:00 hod. písemně s podepsaným 

souhlasem kandidáta. 

Z navržených kandidátů bude sestavena kandidátní listina, která bude zveřejněna  

7. 6. 2021 na obou pracovištích i webových stránkách školy.  
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2. kolo voleb (samotná volba): 

(1) za zákonné zástupce žáků: 

Datum, místo a čas konání voleb: 

21. 6. 2021, vestibul u hlavního vstupu pracoviště Gebauerova, 12:00 - 15:30 hodin. 

21. 6. 2021, vestibul pracoviště Ibsenova, 12:00 – 15:30 hodin. 

Průběh voleb:   

a) Volební urna bude umístěna na jednotlivých pracovištích viz výše. U volební urny bude přítomen 

pověřený pracovník školy, který bude vydávat hlasovací lístky oprávněným voličům a zodpovídat 

případné dotazy voličů. 

b) Volba probíhá tajným hlasováním. Oprávněný volič na hlasovacím lístku zakroužkuje toho 

kandidáta, pro kterého hlasuje, a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do 

volební urny. 

c) Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. 

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

volební lístek neplatný. 

d) Za člena školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, je zvolen ten kandidát, který 

získal největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje los. Zvolený kandidát se dnem 

voleb stává novým členem školské rady pro období od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024. 

 

(2) za pedagogické pracovníky: 

Datum, místo a čas konání voleb: 

21. 6. 2021, zasedací místnost pracoviště Gebauerova, 14-15 hodin 

21. 6. 2021, sborovna pracoviště Ibsenova, 14 - 15 hodin 

Průběh voleb:   

a) Volební urna bude umístěna na jednotlivých pracovištích viz výše.  

b) Volba probíhá tajným hlasováním. Pověřený pracovník školy vydá hlasovací lístky. Oprávněný 

volič na hlasovacím lístku zakroužkuje toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a hlasuje vhozením 

takto označeného hlasovacího lístku do volební urny. 

c) Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. 

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

volební lístek neplatný. 

d) Za člena školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, je zvolen ten kandidát, který 

získal největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje los. Zvolený kandidát se dnem 

voleb stává novým členem školské rady pro období od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024. 

 

Vyhlášení výsledků voleb: 
Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis, který podepíší všichni členové komise, tento zápis 

předá řediteli školy. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy a oznámeny zřizovateli. 

 

   

         

V Ostravě 26. 5. 2021     Mgr. Radka Hanusová 

            ředitelka školy 


