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Směrnice k průběhu a organizaci voleb do Školské rady MGO pro funkční období let 2014 – 

2017 (Usnesení rady kraje č. 15/782 ze dne 27. 4. 2009 a zákon č. 561/2004 Sb.) 

 

1. V souladu s volebním řádem pro volbu do školské rady a v souladu se zákonem č. 561/2004 

Sb. jmenuje ředitel MGO tříčlennou volební komisi k přípravě a provedení voleb  –              

Mgr. Tomáš Fismol, Mgr. Rostislav Gromnica a Mgr. Nikolas Manolcis 

2. Jmenovaná volební komise nejpozději 30 dnů před konáním voleb oznámí datum, dobu a 

místo konání. 

3. Návrhy a seznamy kandidátů budou následně zveřejněny, a to nejpozději 15 dnů před 

termínem konání voleb. Formou zveřejnění bude kandidátní listina. 

V souladu s volebním řádem proběhnou volby ve dvou samostatných kolech: 

1. Volba jedné třetiny školské rady z řad pedagogických pracovníků školy – volí se přímou 

volbou a volí pedagogičtí pracovníci školy – termín určí a vyhlásí volební komise. 

2. Volba jedné třetiny školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a 

studentů – způsob volby zde určí volební komise tak, aby byla zachována věrohodnost a 

demokratičnost volby (Prioritou je volba v rámci podzimních třídních schůzek, alternativou 

pro případ neplatných voleb je elektronický způsob). 

Vedení  MGO vyzývá pedagogy, aby volební komisi do 26. 9. 2014 podali návrhy na volené členy: 

a) z řad pedagogů MGO 

b) z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů 

Konečné podoby kandidátních listin budou v souladu s volebním řádem volební komisí zveřejněny. 

Zápis o průběhu a výsledku voleb předá volební komise řediteli školy, ten zápis předá nově zvolené 

Školské radě MGO. Kopie bude následně zaslána zřizovateli prostřednictvím odboru školství, mládeže 

a sportu. Ředitel svolá následně první zasedání nově zvolené Školské rady MGO. 

Směrnice nabývá platnost dnem vydání. 

V Ostravě dne 10. září 2014 

Mgr. Ladislav Vasevič                                                                                                                                             

ředitel školy                                                                                                                                                                                                     



 

 

 

 

 


