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Oznámení o vyhlášení doplňujících voleb člena Školské rady 
 
Vzhledem k tomu, že v současné době nemá Školská rada při Základní škole v Čejči 
dostatečný počet členů, vyhlašuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čejč, okres 
Hodonín, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
doplňující volby do Školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby budou 
probíhat v souladu s Volebním řádem Školské rady vydaným zřizovatelem, Obcí Čejč.  
Zdůvodnění:  
Ing. Robertu Stávkovi v souladu § 167 odst. 9, bod a) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) skončila funkce ve 
Školské radě před uplynutím funkčního období z důvodu ukončení školní docházky své dcery 
v Základní škole a Mateřské škole Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace ke dni 31. 8. 
2017.  
Termín voleb:  
Středa 11. října od 17:00 do 18:30. 
Místo konání voleb:  
Budova základní školy, přízemí  
Zákonní zástupci mohou navrhovat sebe nebo své kandidáty do pondělí 25. září do 14:00 do 
rukou ředitelky školy. S účastí ve volbách musí kandidát na člena Školské rady projevit 
písemný souhlas.   
Způsob volby:  
Volební akt probíhá tajným hlasováním. Na jednoho žáka připadá jeden hlas. Oprávněný 
volič sdělí přípravnému výboru jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem, a stvrdí tak svým 
podpisem v prezenční listině svou účast ve volbách. Oprávněný volič (zákonný zástupce 
nezletilého žáka)obdrží hlasovací lístek a zvolí vybraného kandidáta zakroužkováním 
pořadového čísla kandidáta na volebním lístku, hlasuje vhozením takto označeného 
hlasovacího lístku do hlasovací urny. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal 
nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno 
považovat volby, kterých se účastní alespoň polovina oprávněných osob. 
 
To oznámení bylo zveřejněno také na webových stránkách školy www.zscejc.cz. 
 
V Čejči dne 8. září 2017                                        Mgr. Kateřina Malíková, ředitelka školy 

 

 

 


