
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

Volba členů školské rady pro období od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024 – 

dodatek č. 1 

Vážení rodiče, pedagogové, 

informuji Vás, formou tohoto dodatku č. 1 k dokumentu ze dne 5. 5. 2021, kdy jsem vypsal volby členů školské 

rady pro období od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024, o způsobu vlastního hlasování.  

  

I. Termín 

a) Volba zástupců pedagogických pracovníků  

7. červen 2021 od 13:00 do 16:00 sborovna školy  

 

b) Volba zákonných zástupců žáků 7. – 9. červen 2021  

 7. 6. 2021  06:00 – 07:45 (vchod do školní tělocvičny) 

08:15 – 15:00 (vchod do hlavní budovy z ul. T. G. Masaryka) 

 

 8. 6. 2021  06:00 – 07:45 (vchod do nové budovy, u školního bufetu) 

08:15 – 15:00 (vchod do hlavní budovy z ul. T. G. Masaryka) 

 

 9. 6. 2021  06:00 – 07:45 (vchod do nové budovy, u školního bufetu) 

08:15 – 15:00 (vchod do hlavní budovy z ul. T. G. Masaryka) 

II. Způsob hlasování 

 Za průběh provedení hlasování odpovídá jmenovaná volební komise. 

 Volební urny budou umístěny ve výše uvedených prostorách. 

 Zákonný zástupce po podpisu na „prezenční“ listinu obdrží hlasovací lístek, označí max.  

2 kandidáty a provede volbu. 

 Podmínky platnosti voleb jsou stanoveny volebním řádem. 

 

III. Výsledky voleb 

 Volební komise po sečtení platných volebních lístků oznámí výsledky voleb řediteli školy, který 

následně provede jejich zveřejnění. 

 Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob  

v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků. Dále se za 

platné považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob v případě 

volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy. 

 V případě nesplnění výše uvedené podmínky je stanovena opakovaná volba členů školské rady dne 

24. 6. 2021. 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku 30. 5. 2021     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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