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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

 

Dle nařízení rady obce z 3. 11. 2021 a na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy nové volby do školské rady podle Volebního řádu školské rady 

z 8. 11. 2005.  

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům 

školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí 

zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členství ve školní radě je čestnou 

funkcí. 

Funkční období členů školské rady je tři roky. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, 
odstoupením, u členů jmenovaných zřizovatelem případně jejich odvoláním. 

Průběh voleb se řídí platným volebním řádem, viz příloha a zajišťuje ho ředitelka školy, která k tomuto účelu 
ustanoví přípravný výbor (volební orgán) a jmenuje jeho předsedu.  

Dne 16. 11. 2021 volební výbor přijme kandidatury z řad oprávněných osob (zákonní zástupci žáků školy) na 
třídních schůzkách a kandidatury z řad pedagogů školy na shromáždění pedagogických pracovníků.  

Dne 18. 11. 2021 na webu školy a na dveřích budovy školy v Dolní Rovni zveřejní volební orgán kandidátní listiny 
pro oprávněné osoby za 1. stupeň ZŠ, pro oprávněné osoby za 2. stupeň ZŠ a pro pedagogy. 

Volby členů školské rady z řad oprávněných osob proběhnou dne 7. 12. 2021 v budově školy v Dolní Rovni tajným 
hlasováním od 15:00 do 17:00 hodin. Volby členů školské rady z řad pedagogů proběhnou tajným hlasováním 
dne 7. 12. 2021 v době od 12:00 do 14:00 hodin. 

Výsledky voleb zveřejní volební orgán dne 8. 12. 2021 na webových stránkách školy a na dveřích budovy školy v 
Dolní Rovni. Nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb do školské rady svolá ředitelka školy první 
zasedání školské rady v novém složení.  
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