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Vážení rodiče našich žáků. 

 

 

    Vzhledem k uplynutí funkčního období stávající školské rady k 31. 12. 2020, je třeba 

ustavit radu novou. Z rozhodnutí zřizovatele je školská rada šestičlenná, složená ze dvou zástupců 

zřizovatele, dvou zástupců pedagogických pracovníků školy a dvou zástupců zákonných zástupců 

žáků. Zřizovatel své zástupce jmenuje, ostatní musí být zvoleni. 

 

Volby zástupců z řad zákonných zástupců žáků budou probíhat ve dnech třídních schůzek: 

19. 11. 2020 v budově I. stupně, ul. Kladenská 

24. 11. 2020 v budovách v ul. Smetanova a Školní 

po oba dva dny od 16.15 do 17.15. 

Pokud se z důvodu epidemiologické situace třídní schůzky nebudou konat, oznámíme Vám 

jiný termín nebo jiný systém pro odevzdávání hlasovacích lístků. 

 

Hlasovat mohou oba zákonní zástupci žáka, každý sám za sebe. 

Každý zákonný zástupce má jeden hlas, bez ohledu na počet dětí v naší škole. 

Hlasovat nelze na základě plné moci. 

Hlasovací lístky obdržíte prostřednictvím Vašich dětí nebo e-mailem. 

Náhradní hlasovací lístky budou k dispozici u volební komise nebo ke stažení na našich stránkách.  

 

 

Jako osoba zodpovědná za průběh voleb jsem kandidaturu projednala s níže uvedenými: 

 

1. Mgr. Šárka Sovová, 40 let, středoškolská učitelka, Přelouč  

2. Bc. Markéta Večerková, 44 let, pedagogická asistentka, Přelouč 

 

 

Chcete-li navrhnout dalšího kandidáta, můžete tak učinit ústně i písemně v kanceláři školy. 

Navržená osoba musí s kandidaturou samozřejmě souhlasit. Musíte tak učinit do 4. 11. 2020, 

abychom stihli připravit, vytisknout a prostřednictvím Vašich dětí (nebo e-mailem) Vám zaslat 

hlasovací lístky. 

 

 

Informace o výsledcích voleb budou zveřejněny na internetových stránkách školy a ve vývěsní 

skříňce školy před budovou přístavby v ul. Smetanova. 

 

 

Volby do ŠR samozřejmě nejsou povinné. Přesto Vás žádám, abyste se volby zúčastnili a byli tak 

nápomocni sestavení školské rady. 

 

 

  

Děkuji Vám za spolupráci.        Mgr. Magda Pacáková 

       ředitelka školy 

http://www.zssmprelouc.cz/

