Oznámení termínu voleb do školské rady
Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) sděluji podrobnosti k volbám do školské rady
1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.
V souladu se zákonem zřizuje ředitel školskou radu. Tato rada má 6 členů:
- 2 členy jmenuje zřizovatel školy
- 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a a zletilí žáci
- 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy
Zvolení do školské rady mohou být osoby způsobilé k právním úkolům.

I.

Volba členů rady pedagogickými pracovníky

Oprávněni volit jsou pedagogičtí pracovníci školy,
Volby členů školské rady proběhnou ve čtvrtek 29.9.2022 prostřednictvím elektronického
hlasování přes webovou aplikaci informačního systému školy Edookit https://iso-login.edookit.net/
Čas pro elektronické hlasování je stanoven od 7.00 hodin do 20.00 hodin daného dne.
Způsob přihlášení do systému a volby
1.
Přihlaste se do systému Edookit, využijte přístupové heslo, které jsme před
dvěma týdny rozdali Vašim dětem, rodiče mají svůj vlastní přístupový kód).
2.
Sekce "Komunikace"
3.
Klikněte na odkaz „Ankety”, zde nastavte v záhlaví Pohledy a Kurzy pomlčky
(---), poté uvidíte svou anketu

4.
5.

Vstupte do ankety a proveďte volbu
Lze zvolit maximálně dva kandidáty.

Kandidáti z řad pedagogických pracovníků jsou:
1. Drew Cooney
2. Lucie Kuluri

II.

Volba členů rady zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Oprávněni volit jsou zletilí žáci školy (v den konání voleb jsou starší 18 let) a zákonní
zástupci nezletilých žáků.
Volby členů školské rady proběhnou ve čtvrtek 29.9.2022 prostřednictvím elektronického
hlasování přes webovou aplikaci informačního systému školy Edookit https://iso-login.edookit.net/
Čas pro elektronické hlasování je stanoven od 7.00 hodin do 20.00 hodin daného dne.

Způsob přihlášení do systému a volby
1.
Přihlaste se do systému Edookit, využijte přístupové heslo, které jsme před
dvěma týdny rozdali Vašim dětem, rodiče mají svůj vlastní přístupový kód).
2.
Sekce "Komunikace"
3.
Klikněte na odkaz „Ankety”, zde nastavte v záhlaví Pohledy a Kurzy pomlčky
(---), poté uvidíte svou anketu

4.
5.

Vstupte do ankety a proveďte volbu
Lze zvolit maximálně dva kandidáty.

Kandidáti z řad rodičů, zákonných zástupců a zletilých žáků jsou:
1.
2.
3.
4.

Kateřina Bálková
Mária Makhoul
Hynek Olchava
Helena Ondryášová

Dále se volby řídí Volebním řádem do školské rady, který je k dispozici na úřední desce školy
v budově školy nebo na www.is-ostrava.cz.
V Ostravě dne 23.9.2022
Mgr. Ivo Helebrant, v.r.
ředitel školy

