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Oznámení o vyhlášení řádných voleb do školské rady 

Základní školy, Ostrava-Poruba, K.Pokorného 138, příspěvkové organizace 

 

 

 

    Ředitelka Základní školy, Ostrava-Poruba, K.Pokorného 1382, příspěvkové organizace 

dle Volebního řádu pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných Statutárním  

městem Ostrava-městským obvodem Poruba s účinností  od 18.8.2014 vyhlašuje řádné volby 

do školské rady na tříleté funkční období. 

   Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou 

radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů a vydává volební řád. 

    Ve volbách se budou volit dva členové z řad zákonných zástupců, které budou volit zákonní 

zástupci nezletilých žáků školy a dva členové z řad pedagogických pracovníků, které budou 

volit pedagogičtí pracovníci školy, a to tajným hlasováním. 

 

V O L B A 

 

se uskuteční : 

 

31.8.2020 pro pedagogické pracovníky 

 

22.9.2020 od 16:20 - 18:00   – volba zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

Průběh voleb: 

 

      Volební komise ověří oprávněnost volby voliče. Volič hlasuje osobně, zastoupení není  

přípustné. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek s navrženými kandidáty, ve kterém 

zakroužkuje nejvýše dvě pořadová čísla před jmény kandidátů, jimž odevzdává svůj hlas  

a volební lístek vhodí do urny. Neplatný hlasovací lístek je takový, na němž je zakroužkováno 

více pořadových čísel kandidátů, než kolik je v daných volbách voleno nebo na němž není 

zakroužkováno ani jedno z pořadových čísel kandidátů nebo který je přetržen. 

 

       Žádám Vás, abyste zvážili Vaši osobní kandidaturu, případně navrhli jiného kandidáta  

za zákonné zástupce nezletilých žáků. Své návrhy, prosím, předložte volební komisi nejpozději 

do 31.8.2020 nejlépe s písemným souhlasem kandidáta buď v kanceláři tajemnice školy, poštou 

na adresu školy nebo elektronickou cestou na e-mail:  

zspokorneho1382@seznam.cz 

mailto:pokorneho1382@seznam.cz


Pedagogičtí pracovníci školy podávají návrh kandidátů na zástupce pedagogů, zákonní zástupci 

nezletilých žáků podávají návrh kandidátů na zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Seznamy kandidátů budou zveřejněny na úřední desce školy na webových stránkách školy 

nejpozději 4.9.2020 

 

Vyhlášení výsledků voleb, jména a příjmení zvolených členů školské rady bude zveřejněno  

na webových stránkách školy 

 

 

V Ostravě-Porubě 3.8.2020                                            Mgr. Jaroslava Naďová 

                                                                                               ředitelka školy 


