
 

Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 
PSČ  636 00  IČ: 48510661 Tel.:  548 426 012  

Komerční banka, a.s. Brno-město, číslo účtu: 19-5186500267/0100 

http://www.zskamenacky.cz  E-mail: sekretariat@zskamenacky.cz  
 

 

Č.j. 1045  / 2019 

 

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady zřízené při 

Masarykově základní škole, Brno, Kamenačky 3591/4 
 

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 

doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků. 

 

Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají z důvodu, že jeden člen školské 

rady přestal splňovat podmínky členů školské rady dané zákonem. Funkce člena školské rady zákonných 

zástupců nezletilých žáků skončí před uplynutím funkčního období dnem, kdy přestane být tento nezletilý 

žák žákem školy. 

 

1. Datum, místo a čas konání doplňujících voleb: 

 

5. 11. 2019   MZŠ Kamenačky 4  přízemí   16:30 – 18:00 
 

2. Průběh voleb:  tajným hlasováním 

 

3. Výzva k podání návrhu na kandidáta člena školské rady: 

Navrhujte prosím kandidáty, z řad rodičů žáků školy, kteří chtějí ve školské radě pracovat. Jejich 

nominace – jméno kandidáta a jméno a třídu jejich dítěte, zasílejte prosím na sekretariát školy 

sekretariat@zskamenacky.cz. Návrhy lze podávat do 1. 11. 2019 do 15:00 hod.. Navržený 

kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na formuláři. Vyplněný 

formulář lze doručit osobně na sekretariát nebo zaslat poštou na adresu školy.  

 

4. Tajná volba proběhne v úterý 5. 11. 2019 od 16:30 do 18:00 hod. 

 

5. Základní informace průběhu voleb: 

a) Volební urna bude v budově Kamenačky 4 u hlavního vchodu do budovy. Volební akt probíhá 

tajným hlasováním. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem 

kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a hlasuje vhozením takto označeného 

hlasovacího lístku do volební urny. 

b) Volen může být pouze zákonný zástupce žáka školy. 

c) Navrženého kandidáta volí oprávnění voliči – rodiče žáků školy. 

d) Za jednoho žáka školy lze podat jeden hlas. 

e) Volební komise zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti budou uvedeni na hlasovacím 

lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání) a 

obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Volební komise dále zajistí v den voleb volební urnu, 
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hlasovací lístky a další potřebné náležitosti, zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce 

školy a na internetových stránkách školy.  

f) 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, 

než je volných mandátů, je volební lístek neplatný. 

g) 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. 

h) Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis ve  dvojím vyhotovení, který podepíší 

všichni členové komise. Tento zápis předá ředitelce školy a člence školské rady, která je v tuto 

chvíli prozatímní předsedkyní školské rady.  

 

6. Vyhlášení výsledků voleb: 

O výsledku voleb bude vyhotoven zápis. Výsledky voleb budou zveřejněny do 24 hodin po 

ukončení voleb na webových stránkách školy a oznámeny zřizovateli. 

 

7. Stanovení volební komise: 

  Mgr. Michaela Lusková, Lenka Procházková, Bc. Lenka Lopraisová-Trundová 

 

 

         

                                                               Mgr. Martina Zavřelová v. r. 

            ředitelka školy 

 

 

 

 


