
30. 10. 2020 
Dnešního dne proběhla schůzka školské rady, která odsouhlasila: 

Upřesnění formy a termínu voleb 
 
1) Přípravný výbor předložil školské radě přijaté návrhy kandidátů za rodiče: 

Petr Poláček (1. A) 
Petr Novotný (3. A a 9. A) 
Veronika Ježková (5. A a 9. A) 
Ester Horáková (6. B) 

 
2) Přípravný výbor předložil školské radě přijaté návrhy kandidátů za ped. pracovníky školy: 

Mgr. Petra Poulová 
 
3) Přípravný výbor jmenoval členy volební komise a pověřil je úkoly: 
Petra Poulová, Lucie Hornofová, Pavlína Novotná Horká – příprava anonymní ankety v Bakalářích a 
její odzkoušení 
Magdalena Hlavsová – příprava volebních seznamů 
 
4) Volební řád umožňuje volby organizovat jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich 
věrohodnost a demokratičnost. Vzhledem k mimořádné pandemické situaci školská rada schválila 
elektronický způsob volby komunikačními prostředky na dálku. 
Volby do školské rady proběhnou prostřednictvím anonymní ankety ve školní aplikaci Bakaláři, do 
které mají všichni rodiče i ped. pracovníci přístup zabezpečený heslem. Doporučujeme rodičům, 
aby si ověřili, že mají správné přístupové údaje do webové aplikace Bakaláři, popř. si je 
aktualizovali u třídních učitelů.  
 
5) Je stanoveno, že bude volen jeden člen rady z řad ped. pracovníků, jeden z řad rodičů a jednoho 
jmenuje zřizovatel.  
 
6) Je-li na škole více sourozenců, volí rodiče pouze jednou, a to u nejstaršího.  
 
7) Termín voleb se posouvá vzhledem k pokynu MŠMT ze dne 29. 10. 2020 z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu. Volby proběhnou po ukončení nouzového stavu a hlasování bude probíhat 4 dny 
(od středy do neděle). Mandát členů stávající rady končí tímto nařízením 30 dní po ukončení 
nouzového stavu. 
 
8) Minimálně týden před započetím voleb budou rodiče informování mailem, stejně tak budou 
upozorněni v den zahájení hlasování. Rodiče budou o průběhu voleb do školské rady informováni 
také na online třídních schůzkách ve čtvrtek 12. listopadu. Všechny informace jsou také průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách školy a na vývěsce. 
 
Za přípravný výbor 
Petra Poulová, členka školské rady 
Zveřejněno na www stránkách školy 31. 10. 2020, maily rodičům rozeslány 2. 11. 2020 


