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Antonínská 3, příspěvková organizace BRNO-STŘED
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - zástupce zákonných zástupců

K 31. 12. 2020 končí volební období stávající školské rady. Opatřením MŠMT ČR (Č. j.: MSMT-
40610/2020-1) bylo prodlouženo funkční období školských rad tak, že funkční období skončí 3
měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Nouzový stav skončil 11. 4. 2021. Od tohoto dne
počítáme lhůtu 3 měsíců. Školská rada pracovala ve složení:
předsedkyně rady: p. Hana Čurdová, zástupce rodičů
členové: JUDr. Markéta Vaňková, zástupce zřizovatele školy, s účinností k 14.11.2020 byla
zřizovatelem místo JUDr. M. Vaňkové jmenována do školské rady Mgr. Ladislava Macurová
Mgr. Kateřina Svobodová, zástupce pedagogických pracovníků

Dnes, 17.5.2021 vyhlašuji volby do školské rady
Místo konání: vestibul základní školy
Termín konání: 10.6.2021, 11:00 — 18:00 (organizace může být upřesněna v návaznosti na aktuálně
platná epidemiologická opatření vlády)
Kandidáty na členy školské rady bude shromažďovat volební komise ve složení: K. Svobodová, Ž.
Bozánová, J. Pospíchal

Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do 28.5.2021. Kandidáty na členy školské
rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž
zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Kandidáti budou zveřejnění nejpozději
31.5. 2021.

Vyhlášení voleb: Volby jsou vyhlášeny zveřejněním na nástěnce školy a internetových stránkách
školy, dále podáním informace zákonným zástupcům prostřednictvím komunikačního systému
Edookit. Stejnými komunikačními kanály budou zákonní zástupci informováni i o výsledcích voleb.
Oznámení o konání voleb a výsledková listina budou zaslány ve stanovených lhůtách zřizovateli.
Volby do školské rady: Volby do školské rady proběhnou dle Volebního řádu pro volby členů
školských rad při základních školách zřizovaných statutárním městem Brnem-MČ Brno-střed (s
účinností od 10.10.2005), Volební řád nepřipouští dálkovou volbu členů školské rady.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády budou o organizaci voleb zákonní zástupci informováni,
jakmile budou tato opatření známa. Každý volič volí osobně, odevzdává jeden hlasovací lístek
(zastoupení není přípustné). Před odevzdáním hlasovacího lístku je účast voliče zaznamenána do
seznamu voličů. Za člena školské rady je tajným hlasováním zvolen kandidát, který získal nejvyšší
počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet
členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

ON /

V Brně, 17.5.2021
Mgr. Libor Tománek, ředitel školy
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