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Základní škola, Liberec, česká 354, příspěvková organizaee
česká 354, 463 1z, Liber ec 25, e-mail : 2\@zs-vesec.cz
tel.: 485 130 357, www.Zs-vesec.cZ, IČ 64040364
ozt{ÁMENí

o DoBĚ A Mí§TĚ KoNÁili voLEB Do šKoL§KÉ RADY
Ředitelka základní Školy,jejíŽ Činnost vykonává přispěvková organiz ace Zái<ladní škola, Liberec,
česká
354,P. o. Podle volebního řádu pro volby do školských rad schvíleného usnesením Rady města
iib".*"
ě, 435/2019 (dále jen ,,volební řád')

oznamuje
uskuteČněnídoplňovacích voleb do školské rady základní školp jejížčinnost vykonává
příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Českíi54, p. o.
z[elilí žácilstudenti

a

ákonní zístupci nezletilých žákůmohou volit
dne 10.10.2019 od 16:00 hodin do 19:00 hodin

Pedagogičtípracovníci mohou volit
dne 10.10.2019 od 13;00 do 15:00 hodin.
Štotska

j.

orgránem Školyumoáiujíci účastzákonných ástupců, zletitých žákůa studentu,
Pedagogic\ich PracovníkŮ a dalšich partrreru školy na správě školy. Hlavním úřolem rady je posíleni
odPovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců, za piaci školy a zqýšenívfivďvďejnosti
na chod azptacování koncepčníchzáměru rozvoje školy.

..?e

KandidátY n1o.1o_1!v do rady mŮŽe navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Zrákladní
škola,
Liberec, Ceská 354, Libercc 25, 463 12 ve lhůtě do 24920i9. Na náwhy podanépo této lhůtě nebude
brr{n zřetel.

Návrh musí obsahovat
a) názevškoly,
b) jméno, pffjmení a adresu trvalého pobytu nawhovateleo
c) u kandidátů z řad pedagogů: jméno a příjmení
d) u kandidáfi z řaú zákonných zástupců nezletilých žáků,ztetilých áků a studentů:
jméno, PříP. jména a příjmení kandidátů, datum narození a
adresu trvalóho bydtištěo
e) podpis navrhovatele.

K návrhu musí bYt pňIoŽeno vlastnoručně podepsané prohlášeníkandidáta, že souhlasí se svou
kandidaturou, Že mu nejsou známy překrážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě
§rto
překrážky pominou ke dni voleb.
Rozhodnutí ředitele školy o odmítrrutí návrhu a seznam kandid.itu budou vyvěšeny od 5. 10. 2019
na
webu školy a na vývěsce školy.

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní ástupci nezletilých áků, zletilí áci nebo studenti
a pedagogičtípracovníci školy. Hlasovací ptáva za nezletilého žr{ka vykonává pouze jeden jeho
z
zákonných zástupců.

voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.
V Liberci dne.9.9.2019
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ředitel školy

