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Vyhlášení voleb do Školské rady Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěv. org. 

Ředitel Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvkové organizace Mgr. Petr Jonáš 

vyhlašuje volby do školské rady, 

které se uskuteční v úterý 24. října 2017 od 14,00 do 17,00 hod. 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 561/ 2004 Sb. (Školský zákon) § 167, 168 ukládá školám povinnost 

ustanovit školskou radu a blíží se termín ukončení funkčního období rady stávající, je nutné v termínu 

do 30. 10. 2017 uspořádat nové volby do školské rady. Bude ji tvořit 6 členů (2 zvolení zástupci 

zákonných zástupců žáků, 2 zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy a 2 zástupci jmenovaní 

zřizovatelem). 

Termín voleb: 24. 10. 2017 

Místo voleb: Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, učebna jazyků v 1. NP 

Čas voleb: 14,00 hod. – 17,00 hod. 

Způsob voleb: označení nejvýše 2 jmen z volebního lístku kandidátů 

Prokázání totožnosti: průkaz totožnosti (pokud volič není členům volební komise osobně znám) 

Vyzývám zákonné zástupce žáků (oprávněné osoby) a pedagogické pracovníky školy k podání návrhů 

kandidátů na členy školské rady. 

Návrhy lze podat v podatelně ZŠ, tj. u vedoucí školní jídelny do 29. 9. 2017 na předepsaném 

formuláři (k dispozici v podatelně ZŠ + součást dopisu distribuovaného zákonným zástupcům). 

Veřejné shromáždění k volbám do školské rady se uskuteční v úterý   10. října 2017 od 16 hodin na 

Základní škole, Česká Lípa, Pátova 406 v učebně VIII. třídy, 3. NP. 

Jména kandidátů budou zveřejněna do 12. 10. 2017 na úřední desce v ZŠ a na webových stránkách školy 

(zspatova.cz). 

Za Váš zájem o účast na volbách předem děkuji 

 

 Mgr. Petr Jonáš, předseda volební komise 

Vyvěšeno na úřední desce dne 7. 9. 2017 

Sejmuto z úřední desky dne ……..… 2017 
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