
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  PŘEROV,  SVISLE 13 
                  Přerov, Přerov I – Město,  Svisle 13,  PSČ  750 02 

                             Telefon:   581 701 811     *     e-mail:  skola@zssvisle.cz 

                        IČO 47858052     *     Bankovní spojení:  8231831/0100 

   

 

 

OZNÁMENÍ 
 

Ředitel ZŠ Přerov, Svisle 13, vyhlašuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

volby do Školské rady ZŠ Přerov, Svisle 13 

 

Volba členů z řad zákonných zástupců žáků 

Termín: 31. 1. - 19. 2. 2018  

Místo:  ZŠ Přerov, Svisle 13 

 

Harmonogram voleb 

- Ve lhůtě od vyhlášení voleb ředitelem školy dne 31. 1. 2018 do 8. 2. 2018 do 9:00 hodin podávají 

zákonní zástupci návrh kandidátky za člena školské rady – viz příloha tohoto Oznámení. 

Kandidátkou dává zákonný zástupce žáka prokazatelně najevo svůj souhlas s kandidaturou  

do školské rady. Kandidátka se podává u předsedkyně volební komise, paní Ludmily Cigánkové. 

Kandidátem může být zákonný zástupce žáka ZŠ Přerov, Svisle 13. Kandidát stvrzuje svou 

kandidaturu podpisem na kandidátní listině, která je přílohou tohoto oznámení a také je k dispozici 

u předsedkyně volební komise po celou oznamovací lhůtu, tj. od 31. 1. do 8. 2. 2018.  

- Ve dnech 9. - 19. 2. 2018 do 14:00 hodin proběhnou korespondenční formou tajné volby dvou 

členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy z kandidátů evidovaných  

u předsedkyně volební komise ve výše stanovené lhůtě.  

- Zákonní zástupci obdrží hlasovací lístky s kandidáty prostřednictvím žáků školy dne 9. 2. 2018  

a jejich prostřednictvím je také doručí škole zpět. Hlasovací lístek bude také možné vytisknout  

z webových stránek školy. 

 

Volební komise  

Dne 30. ledna 2018 jmenoval ředitel školy dvoučlennou volební komisi v tomto složení:  

Ludmila Cigánková – předsedkyně volební komise  

Jitka Skopalová – člen volební komise  

 

Kontakt – předsedkyně volební komise  

Ludmila Cigánková, ZŠ Přerov, Svisle 13 

Kancelář/podatelna školy; Tel: 581 701 815; E-mail: cigankoval@zssvisle.cz  

 

 

V Přerově dne 30. 1. 2018     Mgr. Miroslav Fryštacký 

          ředitel školy 
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Volby do Školské rady při Základní škole Přerov, Svisle 13 

 

Kandidátní listina zákonného zástupce žáka  

do Školské rady při ZŠ Přerov, Svisle 13 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: ...............................................................  

 

Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………….. Třída: …………………. 

 

V Přerově dne ……...............  

 

Svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s kandidaturou do Školské rady  

při Základní škole Přerov, Svisle 13 za zákonné zástupce.  

 

......................................................  

podpis zákonného zástupce žáka  

 

 

......................................................  

Ludmila Cigánková  

předsedkyně volební komise 
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