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ŠKOLSKÁ RADA 
 

Vážení pedagogičtí pracovníci školy, 
 
v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, musí na podzim letošního 
roku proběhnout na naší škole volby do Školské rady. 
 
Dle vydaného a schváleného volebního řádu byl počet členů Školské rady na naší základní 
škole stanoven na šest, z nichž třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí 
pracovníci školy ze svých řad a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků. 
 
Členem Školské rady může být pouze osoba starší 18 let, která nemá záznam v trestním 
rejstříku. Členem nesmí být ředitel školy. Týž člen Školské rady nemůže být současně 
jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen 
pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena 
Školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo 
ředitelem školy. 
 
Rozsah úkolů a poslání Školské rady je stanoven v § 168 odst. 1 školského zákona. 
 
Funkční období členů Školské rady trvá tři roky, přičemž členství je čestnou funkcí. 
 
Vlastní volby proběhnou ve středu 21. 10. 2020 od 7.00 do 7.30 hodin v učebně č. 13 
v 1. patře hlavní budovy školy. Způsob hlasování je zveřejněn níže. 
 
Kandidátní listiny musí být vyvěšeny nejpozději 10 dnů před konáním voleb. 
 
Návrhy kandidátů z řad pedagogických pracovníků (jména a příjmení) zasílejte nejpozději 
do 26. 9. 2020 e-mailem ze školního mailu na adresu: info@zsstaraboleslav.cz nebo předejte 
písemně na adresu školy. Do předmětu mailu napište Volby. Předpokládá se, že 
s navrženými kandidáty bylo vše prohovořeno a oni s případným zvolením a prací ve Školské 
radě souhlasí. 
 
Výsledky voleb zveřejní ředitelka školy do 7 dnů od dne konání voleb. 
 
 
 
Vyvěšeno 15. 9. 2020    Za přípravný výbor: PaedDr. Hana Poncarová 
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Volby pedagogických pracovníků 
    do Školské rady ZŠ Stará Boleslav 
 
1. Volby se uskuteční ve středu 21. 10. 2020 od 7.00 do 7.30 hodin v učebně  

č. 13 v 1. patře hlavní budovy školy v Jungmannově ulici 164. 
2. Členové Školské rady se volí z kandidátů zveřejněných na kandidátní listině tajným 

hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. 
3. Volit mohou všichni pedagogičtí pracovníci školy.  
4.  Každý pedagogický pracovník má jeden hlas. 
5. Hlasovací lístky budou k dispozici v místě a v termínu konání voleb. Přehled kandidátů 

je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí. 
6. Volba se provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka před 

kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny. 
7. Na hlasovacím lístku může každý volič označit křížkem jednoho nebo dva kandidáty. 

Neoznačený hlasovací lístek je neplatný. Neplatný je i ten, kde budou označeni tři  
a více kandidátů. 

 
Vyvěšeno 15. 9. 2020    Za přípravný výbor: PaedDr. Hana Poncarová 
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