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Postup při volbě zástupce zákonných zástupců do školské rady - pro období 2021 – 2024

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 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.
 2 členy školské rady zastupují zákonní zástupci
 2 členy školské rady zastupují  pedagogičtí  pracovníci

1. Volby organizuje v plném rozsahu ředitelka školy
2. Ředitelka  školy  přibere  dvě  osoby  za  účelem  spoluorganizace  voleb.  Jedná  se  o

čestnou funkci. Volební komise bude tedy tříčlenná. 
3. Všichni  zákonní  zástupci  žáků budou osloveni  zprávou přes  aplikaci  Edookit,  zda

nemají zájem o funkci člena školské rady na období 2021 – 2024.
Z obdržených odpovědí budou sestaveni kandidáti.

4. Termín podávání návrhů na kandidáty je  do 9. 9. 2021,18.00 hodin, emailem na
adresu: zastupce@zs-nadrazni.cz.

5. Dne 10. 9. 2021  provede ředitelka se spoluorganizátory soupis kandidátů a osloví a
vyzve kandidáty k odevzdání přihlášky k volbám do ŠR.

6. Kandidáti podají přihlášku ke kandidatuře písemně do kanceláře školy, nebo vhozením
do schránky školy do 15. 9. 2021 – 14.00 h. Přihláška bez podpisu nebude přijata.
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7. Ředitelka školy zveřejní dne 16. 9. 2021 na webových stránkách školy termín konání
voleb: datum, dobu trvání,  místo konání,  způsob a kandidáty do voleb s nejvyšším
počtem hlasů.

8. Volby zástupce rodičů do ŠR budou vyhlášeny na 20. 9. 2021 od 14.00 – 24.00 h.
 Za žáka volí zákonný zástupce a to 1x bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole. 

9. Volby proběhnou prostřednictvím aplikace Edookit ( elektronická ŽK ) .  
10. Po  ukončení  voleb  sečte  volební  komise  výsledky.  Volební  komise  zapíše  pořadí

kandidátů  podle  počtu  získaných  hlasů.  Na  základě  výsledků  hlasování  ředitelka
stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při
rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené pořadí zanese ředitelka školy
do výsledkové  listiny.  Členem  školské  rady  se  stává  kandidát  uvedený  na prvním
místě  výsledkové  listiny.  Výsledky  voleb  a  vítězný  kandidát  bude  zveřejněn  na
webových stránkách školy do tří pracovních dnů od ukončení voleb. 

Postup při volbě zástupce pedagogů do Školské rady na volební období 2021 – 2024

1. Ředitelka vyzve pedagogické pracovníky základní školy k návrhu kandidátů do ŠR
dne 26. 8.2021 

2. Dne  27. 8. 2021 provede ředitelka se spoluorganizátory soupis kandidátů a osloví a
vyzve kandidáty s nejvyšším počtem hlasů k odevzdání přihlášky k volbám do ŠR.
Kandidátem může být pedagogický pracovník, pracující v základní škole Hustopeče,
Nádražní 4. Kandidát zároveň nemůže být zástupcem rodičů. 
Kandidáti  podají  přihlášku  ke  kandidatuře  písemně  na  sekretariát  školy do
30.8.2021,14.00. Přihláška bez podpisu nebude přijata.

3. Volby proběhnou v budově školy ve středu 1. 9. 2021. 8.00-13.00 hodin.

V Hustopečích  25. 8. 2021 Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy


