
Nové volby do Školské rady – informace 
 
1. Školská rada je zřízena a složena ve smyslu ustanovení § 167 zákona 561/2004 Sb. o      
    předškolním, základním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 
 
2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů a vydá volební řád.  
    Školská rada  má 9 členů. Zřizovatel (MO Liberec-Vratislavice nad Nisou) jmenuje  
    3 členy. Dále budou voleni 3 zástupci z řad zákonných zástupců žáků a 3 zástupci z řad  
    pedagogických pracovníků. Členství ve Školské radě je čestnou funkcí a funkční období  
    členů trvá 3 roky. 
 
3. Jednací řád Školské rady upravuje poslání, způsob práce, svolávání, průběh jednání,  
    přijímání usnesení Školské rady a způsob její kontroly. 
 
4. 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 – mimo jiné vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích    
    programů, schvalovat Výroční zprávu školy o činnosti školy, schvalovat školní řád,    
    schvalovat pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílet se na zpracování  
    koncepčních záměrů rozvoje školy, podávat podněty a oznámení řediteli školy apod. 
 
5. Zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků pedagogických pracovníků vzejdou 
    z řádných voleb. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů a může být i sám kandidátem. 
    Průběh a postup je popsán ve volebním řádu, který je k nahlédnutí v sekretariátu školy. 
 
6. Průběh voleb:   
     
    14.11.2017   –  zahájení voleb, rozdání lístků pro návrhy na kandidáty     
                                               do Školské rady na třídních schůzkách 

-  návrhy na kandidáty se odevzdají třídním učitelům nebo do 
sekretariátu školy na určené a označené místo 

    
    27.11.2017   -   14.00 hodin ukončení podání návrhů na kandidáty do voleb do 
    Školské rady 
 
      4.12.2017  - rozdání volebních lístků s kandidáty do Školské rady 

- volební lístky se vhazují do volební urny v sekretariátu školy i 
prostřednictvím vašich dětí. Vždy v 1. vyučovací hodině přinese 
komise volební urnu do 1.-3. tříd.  

 
      6.12.2017  - 14.00 hodin ukončení voleb 
 
    11.12.2017  - vyhlášení výsledků voleb 
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