Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno,příspěvková organizace,
nám. Republiky 10, 61400 Brno
Doplňkové volby do školské rady - zástupce zákonných zástupců dětí a žáků pro školní rok 2016- 2017
Vážení rodiče,
dle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou MČ Brno-sever
vzniká povinnost zvolit nového zástupce rodičů do naší školské rady – důvodem je ukončení
volebního období paní Moniky Cigánkové.
Přípravu na volby zahajujeme již nyní, protože již víme, že se podaří provést
rekonstrukci vytápění a zvelebení prostředí v naší budově na nám. Republiky 10. Z toho
důvodu zatím nelze stanovit přesný termín zahájení provozu v celé této budově, takže může
dojít k malým organizačním změnám v zahájení školního roku . Změny se nedotknou zajištění
provozu, výuky a školských služeb. Jsme si jisti, že se školní rok podaří zahájit 1.9.2016.

Prosíme vás, sledujte naši webovou stránku, telefonujte, sledujte naše
vývěsky, abychom vám mohli předávat veškeré informace:
www.zsnamrep.cz
Informace k volbám zástupce zákonných zástupců:
1. Podle výše zmíněného zákona školská rada
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád a navrhuje změny
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
Školská rada základní školy je tříčlenná. Jednoho člena jmenuje zřizovatel (tedy MČ Brnosever), jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy a jednoho člena volí zákonní zástupci
nezletilých dětí.
Funkční období členů školské rady je tříleté. Členství v radě je čestné, zaniká uplynutím volebního
období. Na místa volených členů školské rady mohou kandidovat plně právně způsobilí občané ČR.
Volby se budou konat dle platného pokynu pro organizaci voleb školské rady Základní školy
J.A.Komenského a MŠ Brno, příspěvková organizace, nám. Republiky 10, který bude vyvěšen ve
vývěskách obou budov 2 týdny před volbami a bude zveřejněn i na našich webových stránkách.
2. Volby do školské rady jsou plánovány na 20.9.2016 hodinu před, v průběhu a hodinu po
skončení třídních schůzek (15:00 do 19:00) v budově školy na nám. Republiky 10, ve vestibulu
školy a v budově Cacovická 4 v přízemí.
V mateřské škole proběhnou volby taktéž 20.9.2016, a to od 12:00 do 17:00 hodin v přízemí.

Dovolujeme si požádat o pochopení, pokud dojde ke změnám termínů, příp. budov, ke kterým
by mohlo dojít v případě, že nebude do této doby dokončena rekonstrukce v budově nám.
Republiky 10.
O veškerých změnách a průběhu organizace školního roku – zahájení vyučování budete
informováni na vývěskách a webové stránce školy: tedy i o příp. změně organizace volby člena
školské rady za „stranu rodičů“.
3. Rodiče podávají návrhy na kandidáty na formuláři – viz níže. Vzhledem k situaci – prázdniny,
rekonstrukce a příp. možné organizační změny , vás vyzýváme k podání návrhů na kandidáty co
nejdříve, do 11.7.2016. Na později došlé návrhy budeme samozřejmě také brát zřetel, takže i v týdnu
před plánovanými volbami lze kandidáty navrhovat.
Kandidatury podávejte písemně, adresované ředitelce školy, nejlépe prostřednictvím kanceláře
školy, příp. prostřednictvím zástupkyň v mateřské škole a v základní škole.
Zákonný zástupce žáka může jako kandidáta navrhnout i sám sebe.

Vážení rodiče, dovoluji si vás v uvedených souvislostech vyzvat k podávání
kandidatur a poté k účasti na volbách do naší školské rady.
Pro upřesnění ještě uvádím:
Kdo bude vámi zvolen?
Jeden člen školské rady z registrovaných kandidátů z řad zákonných zástupců žáků naší školy ( bude
spolupracovat se zástupcem pedagogů, který je zvolen pedagogickým sborem školy a se zástupcem
zřizovatele - ÚMČ Brno-sever).
Kdo může volit?
Volit mohou všichni zákonní zástupci žáků naší školy, kteří realizují svoje volební právo zásadně
osobně, přímou účastí. Hlasování je tajné. Za každého žáka volí zákonní zástupci jedním hlasovacím
lístkem. Korespondenční forma je vyloučena.
Jak je možno kandidovat?
Kandidovat může každý zákonný zástupce žáka naší školy, který je plně právně způsobilým občanem
ČR, a to na formuláři kandidatury, který je součástí této výzvy.
Kdy a kde se volby konají?
Volby jsou plánovány na 20.9.2016 od 15:00 do 19:00 hodin (v průběhu hovorových hodin/třídních
schůzek) v obou budovách školy, tedy na nám. Republiky 10 a na Cacovické 4 podle toho, ve které
budově je třída, kterou žák navštěvuje. Nebude-li navržen jiný termín konání, vzhledem k rekonstrukci
budovy nám. Republiky 10.
Co potřebuji k účasti na volbách?
Zákonní zástupci prokáží svou totožnost občanským průkazem. Podepíší se do volebního archu
a obdrží kandidátku. Zpracovanou kandidátku vhodí do volební urny.

20.6.2016
Danuše Filipinská
ředitelka školy

Monika Cigánková
předsedkyně školské rady

Formulář kandidatury do školské rady ZŠ J.A.Komenského
a Mateřské školy Brno, příspěvková organizace, nám. Republiky 10
Kandiduji

na místo člena školské rady Základní školy J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.
Republiky 10 pro volby konané: 20.9.2016
Jméno, příjmení, titul:
Adresa :
Kontaktní adresa:
Mobil:
E-mail:

Datum a podpis kandidáta:
**********************************************************************************

Navrhuji jako kandidáta na místo člena

školské rady ZŠ Základní školy J.A.Komenského a
MŠ Brno, nám. Republiky 10 pro volby konané 20.9.2016
Jméno, příjmení, titul:
Adresa :
Kontaktní adresa
Mobil:
E-mail:

Datum a podpis navrhovatele:

