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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Oznámení o konání voleb do ŠKOLSKÉ RADY
Vyhlašujeme volby na obsazení dvou míst pro zákonné zástupce našich žáků
ve školské radě při naší škole.
Vážení rodiče, zvolte si svého zástupce!
Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze
zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i
sám sebe. Kdo z Vás by měl zájem, nechť prosím zašle návrh kandidáta na adresu školy nebo
e-mailem na sekretariat@zshornikova.cz nejpozději do 2. 4. 2018 (dokument ve formátu
pdf), který musí obsahovat:
jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
Nepovinný údaj: pár řádků o sobě. (např. zájmy, ve které třídě máte dítě, případně
odpověď na otázku, proč se chci stát členem školské rady.
Informace o Vás zveřejníme na našem webu a ve vestibulu školy, aby si rodiče mohli
vybrat svého kandidáta.

Volby se uskuteční v úterý 17. 4. od 7. 40 – 18. 00 hod ve vestibulu
školy.
Volební lístky se jmény kandidátů dostane každý zákonný zástupce po nahlášení jména
svého dítěte a třídy volební komisy na vrátnici školy. Zde bude stát i volební urna, kam
můžete vhodit svůj hlas. Zatrhnout křížkem můžete maximálně dva kandidáty. Volební lístek
s více zatrhnutými kandidáty je neplatný. Vítězí kandidát s největším počtem hlasů.
V případě rovnosti hlasů rozhodne los. Výsledek voleb bude zveřejněn na webových
stránkách naší školy. Školská rada v novém složení se sejde nejpozději v červnu 2018.
Děkujeme za Váš zájem o naši školu!

S pozdravem
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Základní informace o školské radě
Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje
opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a
dalším orgánům státní správy.
Čl. 2
Složení a činnost školské rady
1) Školská rada se obligatorně zřizuje při každé základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole podle
ustanovení § 167 školského zákona.
2) Školská rada je orgán školy. Umožňuje účast zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilým žákům a
studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
3) Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.
4) Školská rada zřízená u příspěvkových organizací uvedených v článku 1 tohoto volebního řáduj má šest členů.
5) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.
6) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, dále jen „ oprávněné
osoby“.
7) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“.
8) Funkční období školské rady je tříleté. Počátek funkčního období se rozumí den prvního zasedání školské
rady.
Čl. 3
Členství ve školské radě
1) Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, popřípadě
v den jmenování; není zbavena způsobilosti k právním úkonům; vyslovila souhlas se jmenováním nebo s
kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s tímto volebním řádem.
2) Členem školské rady nemůže být ředitel školy, dále jen „ředitel“.
3) Voleným členem školské rady může být pouze pedagog (pedagogický pracovník školy, který je
zaměstnancem školy) a oprávněná osoba (zákonný zástupce nezletilého žáka či studenta a nebo žák či student,
je-li zletilý).
4) Funkce člena školské rady vzniká zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování.
5) Funkce člena školské rady zaniká
a) okamžikem ukončení hlasování v den voleb,
b) odstoupením voleného nebo jmenovaného člena,
c) odvoláním jmenovaného člena,
d) vznikem neslučitelností funkci,
e) ztrátou volitelnosti,
f) úmrtím.
6) Neslučitelností funkcí dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený nebo jmenovaný člen
školské rady je v průběhu funkčního období školské rady jmenován do funkce ředitele dané školy. Členství
zaniká dnem nástupu do funkce ředitele.
7) Ztrátou volitelnosti dle tohoto volebního řádu se rozumí skutečnost, že volený člen školské rady přestal být
žákem či studentem školy nebo v případě zákonného zástupce nezletilého žáka či studenta, že žák či student,
kterého zastupuje, přestal být žákem či studentem školy. Dále se toto vztahuje na skutečnost, že volený člen
školské rady pedagog přestal být zaměstnancem školy. Členství těchto osob zaniká dnem vzniku uvedených
skutečností.

