
 

Základní škola Karla Klíče Hostinné  

 
Vyhlášení řádných voleb do školské rady: 

 
Ředitel Základní školy Karla Klíče Hostinné vyhlašuje dne 1. 12. 2020 na základě Volebního 

řádu školské rady Základní školy Karla Klíče Hostinné ze dne 26. 11. 2020 řádné volby za 

zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky školy. Volby se uskuteční 

v Hostinném ve dnech 17. 12. 2020 a 18. 12. 2020. Hlasování bude zahájeno 17. 12. 2020 v 8:00 

a ukončeno 18. 12. 2020 v 22:00 hodin. 

Volby do školské rady (samotný volební akt) proběhnou on-line, a to prostřednictvím školního 

informačního systému Edookit. Volí se tak, že volič označí toho kandidáta, pro kterého hlasuje, 

přičemž lze označit nejvíce tolik kandidátů, kolik jich má být zvoleno (např. jde-li o řádné volby 

do školské rady a školská rada má 9 členů, může každý volič dát svůj hlas nejvíce 3 

kandidátům); je-li označen vyšší počet kandidátů, pak se k takové volbě nepřihlíží. 

Kandidáta či kandidáty můžete navrhnout do sedmi dnů od vyhlášení voleb (nejpozději do 8. 

12. do 24:00 hod.) na e-mail: reditel@zskkho.cz nebo na telefon 731 495 035 prostřednictvím 

SMS. U kandidáta uveďte celé jméno a příjmení, případně titul a obec, kde má kandidát trvalý 

pobyt. 

Realizaci voleb do školské rady zajišťuje ředitel školy ve spolupráci s přípravným výborem. Za 

tímto účelem ředitel školy jmenoval 30. 11. 2020 přípravný výbor ve složení: Ing. Lubor 

Dvořák (předseda), Mgr. Eva Rambousková (člen) a Mgr. Zdeněk Kubík (člen), které zároveň 

pověřil provedením těchto úkonů při realizaci voleb do školské rady: 

a) vytvořit seznam voličů opatřený podpisem ředitele školy, 

b) evidovat navržené kandidáty a před zahájením voleb do školské rady zveřejnit jejich 

seznam opatřený podpisem ředitele školy s uvedením jména a příjmení, popř. titulu, a 

obce, v níž má kandidát trvalý pobyt, 

c) zajistit přípravu hlasování, 

d) dbát o pořádek při hlasování a dozírat na jeho řádný průběh, 

e) sčítat hlasy a vyhotovit zápis o průběhu a výsledku hlasování, který se předá opatřený 

podpisem ředitele školy do 3 pracovních dnů od ukončení voleb zřizovateli a zvolené 

školské radě. 

 
V Hostinném 1. 12. 2020                                       Mgr. Jaroslav Sogel, ředitel školy 
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