
 

 

 

Vyhlášení voleb do školské rady 
2 zástupci zákonných zástupců 

 

Vážení rodiče – zákonní zástupci,  
v následujících dnech proběhnou v naší organizaci volby do školské rady.  
Dle školského zákona vzniká při každé škole školská rada, která je v našem případě 
volena po 2 zástupcích zastupiteli, pedagogy školy, zákonnými zástupci. Své zástupce 
si jednotlivé skupiny navrhnou a zvolí. Současná školská rada (zástupci rodičů paní 
Miluše Canová a Jana Spiříková, zástupci zřizovatele paní Zuzana Benešová a pan 
Pavel Hamřík, zástupci pedagogů paní Ivana Bláhová a pan Jan Lauer) končí funkční 
období v listopadu 2014. Funkční období jsou 3 roky. 
Školská rada má ve své kompetenci mimo jiné schvalovat výroční zprávu školy, školní 
řád, hospodaření školy. Dále se vyjadřuje ke školním vzdělávacím programům, chodu 
školy, upozorňuje na problémy a předkládá škole podněty, podává návrh na odvolání 
ředitele a jiné. Schůze školské rady jsou minimálně dvakrát za rok. Setkání svolává 
předseda (mimo první schůze), kterého si volí členové rady.  

 

Průběh voleb 2014 zákonných zástupců do školské rady  
 
do 31. 10. – rodiče žáků naší MŠ a ZŠ mohou předložit řediteli školy návrhy 
kandidátů (mailem, písemně, osobně), můžete předložit kohokoli včetně sebe  
 
do 5. 11. – ředitel školy osloví jednotlivé nominované kandidáty, zda souhlasí a 
požádá je o krátký text (vlastní představení a své zapojení v radě, cca 500 znaků)  
 
7. 11. zveřejnění potvrzených kandidátů, hlasovací lístky nebudou rozesílány  
 
12. 11. VOLEBNÍ DEN (6.30 – 7.50, 11.40 – 14.00, 14.00 – 16.30),  
vestibul školy  
Hlasovat mohou zákonní zástupci dětí školy – každý rodič zvlášť. Před vhozením 
volebního lístku se prosím podepište do připraveného archu. Pověřená osoba 
(člen přípravného výboru) u hlasovací urny Vám vydá hlasovací lístek. Každý 
volič může volit pouze jednou. Jiný termín než výše určený není možný. Svůj hlas 
můžete dát nejvýše dvěma kandidátům. Hlasujete křížkem. Rozhoduje absolutní 
počet hlasů. Volební lístek je neplatný, pokud jsou zaškrtnuti více než 2 kandidáti.  
 
13. 11. vyhlášení výsledku voleb  
 
 

Za přípravný výbor:  
Boris Canov, Pavel Chaloupka, Petr Juráček  
 

 

více na www.zsostopovice.cz  

http://www.zsostopovice.cz/

