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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

 

 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do 

školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice a oznamuje termín a místo konání voleb.  

 

 

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem. Průběh voleb bude 

zajištěn volební komisí, jejíž složení bude zveřejněno ve škole a na webu školy.  

 

Termín a místo konání voleb:  

Hlasování bude probíhat v místě konání voleb na adrese Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, Pod 

Lipami 210 Bohuňovice dne 31. 5. 2021 v době od 7:00 do 8:00 a v době od 13:00 do 17:00. Před a po tomto 

termínu nebude hlasování umožněno.  

 

Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků prosím do 20. 5. 2021 emailem na adresu: 

zsbohun@bohunovice.cz nebo osobně na adrese Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice. K návrhu je 

třeba přiložit podepsaný souhlas navrženého kandidáta (viz příloha č.1).  

 

Způsob volby:  
Členy školské rady volí oprávněné osoby z navržených kandidátů. Zákonnými zástupci jsou zvoleni 2 

kandidáti z řad zákonných zástupců, kteří obdrželi největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí 

losem. Po vyhodnocení výsledků voleb bude vedení školy kontaktovat kandidáta s nejvyšším počtem hlasů, 

zda souhlasí s přijetím mandátu člena Školské rady. V případě odmítnutí bude vyrozuměn další kandidát v 

pořadí. Vedení školy oznámí výsledek voleb zřizovateli.  

 

           

 

 

 

 

Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy  
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Příloha č. 1 

 

 

KANDIDÁTNÍ LÍSTEK DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE 

BOHUŇOVICE, PRO ZÁSTUPCE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 

 

 

Já, níže podepsaný(á)……………………………………………, narozen(a) ………………., bytem 

………………………………………………………………………………………….., , 

 

 

kandiduji tímto na člena Školské rady při Základní škole A Mateřské škole Bohuňovice jako zástupce 

zákonných zástupců žáků pro volební období školního roku 2020/2021 až 2022/2023.  

 

 

 

V Bohuňovicích dne…………………. …………… 

podpis kandidáta 
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