Volby do školské rady při Základní škole a mateřské škole Sojovice okres Mladá Boleslav
Informace pro zákonné zástupce žáků
Vážení rodiče,
s konečnou platností oznamuji termín konání volby zástupce rodičů (zákonných zástupců) žáků
základní školy do školské rady při Základní škole a mateřské škole Sojovice okres Mladá Boleslav.
Volby se uskuteční v přízemí budovy ZŠ, a to v PO 15. 2. 2016 v rozmezí od 6.50 – 7.30 hod.,
12.05 – 13.15 hod. a 15.15 – 16.30 hod.
ČT 11. 2. 2016, původně uvedený na internetových stránkách školy jako termín voleb, se tímto ruší.
Hlasovací lístek se jmény pěti navržených kandidátů obdržíte při příchodu k volbám. Na předloženém
jmenném seznamu zákonných zástupců žáků stvrdíte svým podpisem u Vašeho jména převzetí
hlasovacího lístku. Hlasovací lístek s Vámi zvoleným a označeným (zaškrtnutým) kandidátem poté
odevzdáte vhozením do hlasovací urny umístěné v kabinetě základní školy v přízemí budovy.
Platí pravidlo – co žák, to jeden hlas (jeden hlasovací lístek, jeden zákonný zástupce), tzn., že bude-li
při volbách účast 100%, bude vydáno 70 hlasovacích lístků, neboť základní školu navštěvuje právě
70 žáků.
Bezprostředně po uskutečněných volbách zpracuje volební komise (Renata Jančarová – předseda,
Mgr. Hana Nečesaná + Mgr. Kateřina Přeučilová – členové) hlasovací lístky, spočítá přidělené hlasy
jednotlivým kandidátům, vyřadí neplatné hlasovací lístky a určí pořadí. Kandidát s nejvyšším počtem
obdržených hlasů bude navržený zřizovateli školy ke jmenování za člena nové školské rady. Další
kandidáti budou dle počtu obdržených hlasů určeni jako náhradníci (1., 2. 3. 4. náhradník). Zápis o
průběhu voleb a jejich výsledku, podepsaný členy volební komise, bude předán řediteli školy a poté
zřizovateli školy, a to v ÚT 16. 2. 2016.
Zde jsou jména pěti kandidátů (dle abecedního pořadí) k desetidennímu hloubání a koumání:
Zita HOŘEJŠÍ
Jakub KREJZA
Jiřina KROPÁČKOVÁ
Dagmar KVAPILOVÁ
Jitka MACHOVÁ

V Sojovicích 2. 2. 2016

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

