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VYHLÁŠENÍ  VOLEB  DO  ŠKOLSKÉ  RADY   

 

     V souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších 

odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem vyhlašuji volby do školské rady zřízené 

při Masarykově střední škole Letovice, příspěvkové organizaci 

 

Termín a místo konání voleb: 

Volby 3 členů školské rady – zástupců pedagogických pracovníků školy a 3 členů školské 

rady – zástupců zletilých žáků školy a zákonných zástupců nezletilých žáků školy se 

uskuteční 

 

V úterý 15. června od 9.00 do 15.00 hodin v učebně č. U01 budovy Tyršova 500/6  

(1. poschodí). 

 

Způsob konání voleb: 

 

 Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého hlasovacího práva 

 Volič je povinen prokázat svou totožnost předložením občanského průkazu! 

 Po zaevidování do seznamu voličů obdrží volič volební lístek se seznamem 

zaregistrovaných kandidátů a odebere se za zástěnu, kde tři zvolené kandidáty označí 

zakroužkováním jim přiděleného čísla. Neoznačí-li alespoň jednoho kandidáta nebo 

označí-li více než tři kandidáty, je volební lístek neplatný 

 Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné jen v případě hodnověrného 

zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitelka školy. Hlasování bude 

umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady 

 Na základě výsledků hlasování ředitelka školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách,  

a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. 

Členy školské rady se stávají kandidáti uvedení na prvním, druhém a třetím místě 

výsledkové listiny. 

 

Způsob a lhůta uplatňování kandidatur na člena školské rady: 

 Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním 

úkonům 

 Návrhy na kandidáty lze předat či zaslat do 7. června  2021 k rukám ředitelky 

školy, která je zaeviduje a jejich seznam zveřejní v budově školy a na internetových 

stránkách školy dne  10. června 2021 

 Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své 

kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí 

probíhat čestně a poctivě 

  

Více informací  na www.stredni-skola.cz. 

 

V Letovicích dne 18. května 2021 

 

 

 

Ing. Helena Marešová, 

     ředitelka školy 

http://www.stredni-skola.cz/
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