
Volby do školské rady 

 
Vážení rodiče, 

rád bych Vás oslovil v souvislosti s blížící se volbou školské rady. Pro objasnění funkce rady přikládám i 

podrobnější informace o tom, jaké kompetence školské radě náleží. Mnohaleté zkušenosti s funkcí školské rady 

při ZŠ Odry, Pohořská jsou velmi dobré. Spolupráce všech zúčastněných stran byla pro školu vždy přínosem.  

Devítičlenná školská rada je volena vždy na 3 roky.  

Školská rada se scházela pravidelně a řešila zodpovědně všechny úkoly vyplývající z jednacího řádu školské 

rady. Poslední zápisy z jednání rady jsou k nahlédnutí v tištěné podobě v kanceláři vedení školy. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem členům školské rady za vstřícný přístup ke škole a dobrou spolupráci.   

Nyní nás čeká nová volba tří zástupců rodičů, členové školské rady z řad pedagogického sboru byli zvoleni dne 

16. 12. 2021.  

Organizací voleb je pověřen přípravný výbor ve složení :  

Předseda výboru: Mgr. Jan Jursík ( ředitel školy ) 

Členové výboru: Ing. Renata Šandová (zástupkyně ředitele) 

   

• Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a písemnou formou eviduje všechny 

osoby oprávněné volit členy školské rady. Dále eviduje návrhy na kandidáty a organizuje průběh voleb, 

zaznamenává výsledky hlasování, pořizuje zápis o volbách a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.  

• Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný 

zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů.  

• Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna čtvrtina zákonných zástupců. 

• Termín voleb je stanoven na 6. 1. 2022 

• Při nedostatečné účasti voličů by bylo nutné volby opakovat  

 

Na spolupráci se těší a srdečně zdraví Mgr. Jan Jursík, ředitel školy 

 

 

 

Školská rada 
 

1. 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 

žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám 

podílet se na správě školy. 

 

2. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její 

volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci 

nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady 

nemůže být ředitel školy. 

 

3. 

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 

zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 



4. 

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. 

5. 
Opakované znovuzvolení členů rady není v rozporu s platným volebním řádem. 
 

6.  

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na 

základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

7. 

Funkční období členů školské rady je tři roky.  

8. 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, 

první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený 

zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská 

rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí 

jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.  

Kompetence školské rady 

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování 

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole 

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření 

a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 

ve školství a dalším orgánům státní správy 

 


