
Základní škola Přerov, Želatovská 8 
 

Oznámení – dodatek č. 1 
o volbách do školské rady při Základní škole Přerov, Želatovská 8 

 
Dne 30. 1. 2018 vydal ředitel školy Oznámení o volbách do školské rady při Základní škole Přerov, 
Želatovská 8. Toto Oznámení upravuje průběh voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců 
a pedagogických pracovníků. V návaznosti na toto Oznámení aktualizuje tento dodatek 
č. 1 harmonogram voleb z řad pedagogických pracovníků. Odstavec Volba členů Školské rady 
z řad pedagogických pracovníků se nahrazuje odstavcem novým v tomto znění: 
 
Volba členů Školské rady z řad pedagogických pracovníků 

- ve lhůtě od vyhlášení voleb ředitelem školy dne 30. 1. 2018 do 6. 2. 2018 do 14:30 hodin 
podávají pedagogové kandidátky za člena školské rady – viz příloha tohoto Oznámení. 
Kandidátkou dává pedagogický pracovník prokazatelně najevo svůj souhlas s kandidaturou 
do školské rady. Kandidátka se podává u předsedkyně Volební komise, pí Světlany 
Netopilové. 

- dne 7. 2. 2018 v době od 7:30 do 8:00 hodin proběhnou volby zástupců pedagogů do 
Školské rady. Volby proběhnou tajným hlasováním volebními lístky se jmény všech 
kandidátů, kteří prokazatelně souhlasí se svou kandidaturou podáním kandidátky. 
Uvedeného dne a v uvedené době se předsedkyně volební komise dostaví z urnou 
a prezenční listinou na pracoviště každého přítomného pedagoga školy, předá mu 
hlasovací lístek a vyčká na jeho vhození do urny. Po ukončení voleb budou hlasy sečteny 
volební komisí a výsledek hlasování předán řediteli školy. 

 
 
Odůvodnění 
Změna lhůty pro podání kandidátky ze strany pedagogických pracovníků a technické provedení 
voleb byly vynuceny předem neznámým bezodkladným zdravotním ošetřením Drahomíry 
Schindlerové členky volební komise v den konání voleb mimo město Přerov ve dříve plánovaném 
čase. Tento dodatek je v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Statutárním městem 
Přerovem dne 15. 11. 2005. 
 
 
 
 
V Přerově 1. 2. 2018 
 
 
 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. v.r. 
ředitel školy 

  



Volby do školské rady při Základní škole Přerov, Želatovská 8 
 

Kandidátní listina 
pedagogického pracovníka 

do Školské rady při ZŠ Přerov, Želatovská 8 
 
 
 
 
 
Jméno a příjmení 
pedagogického pracovníka: .............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
V Přerově dne ……............ 
 
 
Svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s kandidaturou do školské rady při Základní škole 
Přerov, Želatovská 8 za pedagogické pracovníky. 
 
 
 
 
 
 

........................................................................... 
podpis 

pedagogického pracovníka 
 
 
 
 
 

........................................................................... 
Světlana Netopilová 

předsedkyně volební komise 
 
 
 
 

 


