VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLKÉ RADY

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách
zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy č.j.MSMT-40610/2020-1 a podle Volebního řádu schváleného zastupitelstvem obce
Pěnčín dne 14. 11. 2005 pod číslem usnesení 119/2005 vyhlašuji volby do Školské rady při Základní
škole Pěnčín 22 – příspěvková organizace.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
- jednoho člena školské rady jmenuje zřizovatel;
- jednoho člena školské rady volí pedagogičtí pracovníci;
- jednoho člena školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
- návrhy kandidátů na člena ŠR voleného zákonnými zástupci byly prodiskutovány na třídních
schůzkách 19. dubna 2021 a jsou následující:
o za 1. třídu Šeda Libor
o za 2. třídu Tvrdíková Pavlína
o za 3. třídu Hrušková Lucie
o za 4. třídu Schwarzová Petra
o za 5. třídu Borčická Benešová Petra
o za 6. třídu Špidlenová Monika
o za 7. třídu Mgr. Svobodová Ivana
o za 8. třídu Meisner Jaroslav
-

volby proběhnou v termínu od 25. 6. 2021 do 29. 6. a 2021 formou online hlasování přes účet
zákonného zástupce v systému Bakalář

-

každý zákonný zástupce žáka má 1 hlas (počet dětí ve škole není relevantní)

Termín a způsob voleb z řad pedagogických pracovníků školy:
- návrhy kandidátů a vlastní volba proběhne na pedagogické radě 21. června 2021
Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky:
- výsledky budou zveřejněny 30. června 2021 na webových stránkách a na úřední desce školy.
Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

V Pěnčíně dne 16. 6. 2021

Mgr. Martin Zicháček
ředitel školy

