
Volby do školské rady 
na období 2021 – 2024 

 
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí vyhlašuje v 

souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání 

voleb. 

 

Volba zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v pondělí 21. 6. 2021.  

 

Způsob volby: 

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců bude zvolen 1 kandidát s nejvyšším 

počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.  

 

Návrhy na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců zasílejte do 10. 6. 2021 

na email zsms@hornitresnovec.cz. Seznam kandidátů bude zveřejněn od 11. 6. 2021.  

 

Aby byly volby platné, musí se jich zúčastnit více, než polovina oprávněných voličů (za 

každého žáka školy může volit pouze jeden zákonný zástupce).  

 

Hlasovací lístek se jmény zákonných zástupců, kteří přijali kandidaturu, v den voleb,  

tj. 21. 6. 2021, vložte do obálky označené razítkem školy a pošlete třídním učitelkám 

nebo je osobně do 16:00 můžete do školy přinést. Hlasovací lístky i orazítkované obálky 

budou poslány po žácích. 

 

Složení školské rady: 

Funkční období školské rady trvá 3 roky. Schází se nejméně 2x za rok a má 3 členy. 

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu 

volí pedagogičtí pracovníci dané 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 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. 

 

Horní Třešňovec 3. 6. 2021  

Mgr. Iva Vernerová 

ředitelka školy 


