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Informace o připravovaných doplňovacích volbách do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků  

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon (účinnost od 1. 1. 2005) a na základě volebního řádu Školské rady 

základní školy a mateřské školy Rudoltice je nutné provést doplňovací volby do školské rady z řad zákonných 

zástupců nezletilých žáků – 1 člen. 

 

Školská rada má devět členů: 

1. třetinu jmenuje zřizovatel 

2. třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků 

3. třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy 

 

Ředitel školy nemůže být členem školské rady. 

Funkční období členů školské rady je tři roky. 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně 
 

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.  

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků k podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě přes 

třídní učitele do 9. listopadu 2018. 

 

Doplňkové volby členů do školské rady se uskuteční ve středu 21. 11. 2018 v průběhu konání třídních 

schůzek v budově základní školy – od 15:30 h do 17:30 hodin. 

 

Za platné je možno, dle volebního řádu, považovat volby, kterých se zúčastní alespoň 50% zákonných zástupců 

nezletilých žáků. Oprávněným voličem je vždy jen jeden ze zákonných zástupců nezletilého žáka školy. 

 

 

V Rudolticích 16. 10. 2018      Mgr. Pavel Dvořáček 

         ředitel školy  v. r. 
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