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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,  
a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady,  

která na základě rozhodnutí zřizovatele má 6 členů. 
 

Vážení rodiče, vážení žáci 

Školská rada 

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům 
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí 
zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. 

 

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 školy 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 
 

• Zřizovatel jmenuje 2 členy školské rady. 

• Pedagogickými pracovníky byli zvoleni do školské rady v minulém období Bc. Josef Kohl a pan. Jaroslav 
Jarolím. 

• zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky byl zvolen v minulém období pan Jakub Marek. 

• Doplňující volba jednoho z kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční  
v pondělí 20. 9. 2021. Zletilí žáci volí prostřednictvím programu MS 365 (aplikace Forms) do 19. 9. 2021. 
Zákonní zástupci nezletilých žáků volí odpovědí na zaslaný email do 19. 9. 2021. 

• Přípravný výbor seznámil navrhovanou kandidátku s právními předpisy a právy členů školské rady. 

• Průběh voleb se řídí volebním řádem, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb do školské rady. 

• Dle volebního řádu jsou volby platné, účastní-li se alespoň 1/3 oprávněných osob. Ke zvolení je třeba 
nadpoloviční většina hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. V případě přítomnosti dvou 
zákonných zástupců volí jen jeden. 

• Pro volbu 1 člena školské rady ze zákonných zástupců nezletilých žáků či zletilých žáků Vám představuji 
kandidátku: paní Sylvu Hanlovou, matku žáka 2. ročníku čtyřletého studijního oboru Autotronik. 

• Má někdo ještě jiný návrh? 

• Pokud někdo navrhne dalšího kandidáta do školské rady, musíte okamžitě sdělit jeho jméno, aby  se 
mohlo zapsat na kandidátku. Toto jméno musí třídní učitelé zapsat ručně a oznámit jej všem třídním 
učitelům neprodleně. 

• Váš souhlas nebo nesouhlas laskavě vyjádřete po odhlasování do prezenční listiny pro volbu školské 
rady. 
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• Tím volby 1 člena ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do školské rady končí. 

 
 

 

V Čáslavi dne: 18. 8. 2021 

Ing. Luděk Fišera  
ředitel školy 

 

 

 

Přílohy:  

1. Volební řád školské rady 


