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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2021–2024 

 

V souladu s § 167 školského zákona je při Základní škole a mateřské škole Drnholec zřízena školská rada. 
Funkční období školské rady je tříleté, skončí v červenci 2021 (na základě opatření MŠMT ze dne 29. 10. 
2020 č. j.: MSMT-40610/2020-1). Proto ředitelka školy vyhlašuje v červnu 2021 nové volby. 
 
Zřizovatel školy Městys Drnholec stanovil počet členů školské rady na devět. Tři členy školské rady jmenuje 
zřizovatel, tři volí zákonní zástupci nezletilých žáků a tři volí pedagogičtí pracovníci školy. 
 
Pravomoci školské rady stanovuje § 168 školského zákona: 
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, 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, 
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 
 

1. Volby do školské rady za pedagogické pracovníky proběhnou dne 22. 6. 2021 na pedagogické radě 

za čtvrté čtvrtletí školního roku 2020/2021.  

Kandidáti do voleb do školské rady za pedagogické pracovníky jsou paní Mgr. Soňa Zabloudilová, paní 

Mgr. Martina Bejdáková a paní Mgr. Dagmar Peřinová.  

 

2. Volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhnou ve dnech 17. a 18. 6. 2021  

Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků) mohou podávat návrhy kandidátů na email 

hana.vlkova@zsamsdrnholec.cz nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky Komens adresované 

ředitelství školy nejpozději do 1. 6. 2021. Navržení kandidáti budou osloveni a v případě písemného 

souhlasu bude jejich kandidatura zveřejněna a následně budou zapsáni na volební lístek. Souhlas se svou 

kandidaturou vyjádřili dosavadní členové školské rady paní Petra Konečná a pan David Hušek. 

Kandidáti do voleb do školské rady za zákonné zástupce za nezletilé žáky jsou paní Petra Konečná, paní 

Bohdana Janakieva a pan David Hušek.  

Průběh voleb: zákonní zástupci obdrží hlasovací lístky prostřednictvím svých dětí v týdnu od 7. do 11. 6. 

2021 (v případě více dětí vždy nejmladší dítě ve škole). Převzetí hlasovacích lístků potvrdí zákonní zástupci 

podpisem a následující den podepsané převzetí odevzdají ve škole třídní učitelce. Zakřížkované hlasovací 

lístky odevzdají 17. a 18. 6. 2021 ve škole do zapečetěné volební schránky s razítkem školy. Volby se konají 

tajným hlasováním na základě rovného volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do 

volební schránky zapečetěné razítkem školy.  

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 15 dní od konání voleb. 
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Přípravný výbor pro volby do školské rady je složen z těchto členů: Mgr. Jana Juřenová, Ilona Pitáková a 

Mgr. Hedvika Škrabalová. 

 

V Drnholci 28. 5. 2021    Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy 


