
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

 

Organizační zabezpečení voleb do školské rady 
 
 
Volba zástupců žáků na období 1.9.2018 – 31.8.2021 
 
1. Volba zástupců do školské rady z řad zástupců žáků Základní školy Žatec, nám. 
28. října 1019, okres Louny proběhne ve dvou kolech. 
2. V prvním kole bude z každé třídy navržen jeden kandidát na členství ve školské 
radě. 
3. První kolo voleb bude ukončeno 28.2.2018 
4. Z navržených zástupců bude na základě jejich písemného souhlasu sestaven 
volební lístek pro druhé kolo voleb, který předají třídní učitelé zákonným zástupcům 
žáků. Každý zástupce žáka může dát hlas pouze jednomu kandidátovi. 
5. Druhé kolo voleb probíhá tajnou volbou. 
6. Druhé kolo voleb bude ukončeno 31.5.2018. 
 
 
Volba zástupců pedagogických pracovníků na období 1.9.2018 – 31.8.2021 
 
1. Volba zástupců do školské rady z řad pedagogických pracovníků Základní školy 
Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny proběhne ve dvou kolech. 
2. V prvním kole budou navrženi kandidáti na členství ve školské radě.  
3. První kolo voleb bude ukončeno na pedagogické radě plánované na 21.6.2018. 
4. Z navržených zástupců bude na základě jejich písemného souhlasu sestaven 
volební lístek pro druhé kolo voleb. Každý pedagogický pracovník může dát hlas 2 
kandidátům. 
5. Druhé kolo voleb probíhá tajnou volbou. 
6. Druhé kolo voleb bude ukončeno na pedagogické radě plánované 30.8.2018. 
 
Koordinací přípravy, průběhu a provedení voleb do školské rady, zejména po 
organizačně technické stránce v souladu s Volebním řádem ze dne 20.11.2008 a 
tímto Organizačním zabezpečením je pověřena volební komise ve složení: Mgr. 
Markéta Hartmanová, Mgr. Kamila Tesařová, Mgr. Eva Majerová. 
 
Volební komise zhotoví o průběhu voleb písemný protokol v souladu s bodem 11 a 
12 Volebního řádu. Protokol včetně příloh předá ředitelce školy nejpozději do 14-ti 
dnů po zvolení nových členů školské rady. 
 
 
Toto Organizační zabezpečení voleb do školské rady bude vyvěšeno na informační 
nástěnce školy a umístěno na webové stránky školy do sekce školská rada 
 
 
V Žatci dne 24.1.2018 
 
 
 
 
Mgr. Jana Hassmanová 
ředitelka 


