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1 NOMINACE KANDIDÁTŮ

1.1 Kandidáta na tříleté funkční období (2021 – 2024) může pro volby do školské rady
navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více
kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do 15 dnů
před dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.

1.2 Návrh musí obsahovat:
● upřesnění, zda se jedná o kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých

žáků či z řad pedagogických pracovníků školy,
● u kandidátů musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa

trvalého bydliště,
● u navrhovatele musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu

navrhovatele,
● prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy

překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb,
● podpis navrhovatele.

Doporučujeme využít přiložený formulář “Návrh kandidáta do školské rady_6/2021”

1.3 Způsob doručení nominací
Nominaci je možné doručit do stanoveného termínu:

● e-mailem na adresu ředitele školy reditelna@zssvobodnedvory.cz s přílohou
obsahující scan s vlastnoručním podpisem nominanta do stanoveného termínu,

● poštou na adresu školy: Spojovací 66, 503 11  Hradec Králové,
● osobně v kanceláři školy,
● datovou schránkou dv5tdjd s přílohou obsahující scan s vlastnoručním podpisem

nominanta do stanoveného termínu.

1.4 Termín pro doručení nominací
Termín pro podání nominací je 15 dní před ohlášeným koncem voleb ředitelem školy. Termín
voleb je stanoven na 21. 6. 2021 - 23. 6. 2021. Posledním dnem pro podání nominace je
9. 6. 2021 do 24.00 hod.
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2 PROVEDENÍ VOLEB

2.1 Od 10. 6. 2021 budou jména kandidátů zveřejněna na elektronické úřední desce
školy a na vstupních dveřích do budovy školy (z důvodu rekonstrukce není možné použít
úřední nástěnku školy).

2.2 Volby se budou konat v termínu od 21. 6. 2021 do 23. 6. 2021 v čase 7.00 – 16.00
hod. Termínové rozpětí je stanoveno, kvůli omezené přístupnosti do budovy školy z důvodu
rekonstrukce. Velkým časovým rozpětím umožníme realizovat volbu i rodičům, jejichž žáci
navštěvují  z důvodu rekonstrukce školy náhradní lokality.

2.3 Volby se budou konat ve vstupní chodbě do budovy školy na adrese Spojovací 66,
503 11 Hradec Králové. Vstup i volební prostor budou řádně označeny nápisem „Volební
místnost pro volby do školské rady 2021.“ V místnosti bude k dispozici i Volební řád pro volby
do školských rad schválený Radou města Hradce Králové (k dispozici taktéž na www školy
https://zssvobodnedvory.edupage.org/a/skolska-rada ).

2.4 Dohled nad konáním voleb bude zajišťovat člen volební komise. Každý oprávněný
volič obdrží po prokázání své totožnosti před členem volební komise volební lístek, ve
kterém zakroužkuje nejvýše dva vybrané kandidáty. Takto upravený volební lístek pak
osobně vloží do připravené urny.

2.5 Ve stejných termínech a s obdobnými pravidly se konají také volby členů školské rady
z řad pedagogických pracovníků.

3 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Výsledky voleb do školské rady budou vyhlášeny na elektronické úřední desce a vyvěšeny
na vstupních dveřích do budovy školy na adrese Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové do
3 dnů od konce termínu konání voleb.

Mgr. Pavel Balda
ředitel ZŠ a MŠ
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