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Vážení rodiče, 

dovolte, abychom Vás informovali o připravovaných volbách do školské rady naší školy. 

 

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy – obec Ovčáry - který vydal volební řád a stanovil 

počet členů. Radu bude tvořit jeden zástupce jmenovaný zřizovatelem, jeden volený zástupce 

nezletilých žáků a jeden zvolený zástupce z pedagogických pracovníků školy. Řádné 

uskutečnění voleb zajistí ředitel školy. 

 

 

Školská rada 

 - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému   

   uskutečňování,  

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

- schvaluje školní řád,  

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,  

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,  

   - projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje 

opatření ke zlepšení hospodaření,  

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 

ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

 

Volby zástupce nezletilých žáků proběhnou dne 15.5. 2018 v době od 6.30 hodin 

do 16.00 hodin v přízemí školy. Oprávněným voličem je zákonný zástupce žáka školy. Do 

školské rady bude zvolen jeden zástupce s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů se 

stanoví pořadí losem. 

 

 

Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

        Lenka Černá              Mgr. Ivana Adamcová 

     za přípravný výbor                                                                            za ředitelství školy 
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Volby do školské rady 

        

V souladu s § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volby do školské rady pro 

období roků 2018-2021. Za tímto účelem stanovuji přípravný výbor ve složení:  

Ivana Adamcová  

Lenka Černá 

Jiřina Krejčová 

 

Termín voleb kandidátů z řad zákonných zástupců je dne 15.5. 2018 v době od 6.30 hodin do 

16.00 hodin v přízemí školy. 

 

Termín voleb kandidátů z řad pedagogických pracovníků je dne 16.5. 2018 v době od 8 hodin 

do 12 hodin ve sborovně školy.  

 

Kandidáti školské rady pro volbu za zákonné zástupce žáků byli navrženi a s kandidaturou 

souhlasí tito rodiče: 

 

 Jméno Bydliště 

 Markvartová Pavlína zákonný zástupce žáka 2. a 4. ročníku  

 Moulisová Jana zákonný zástupce žáka 1. ročníku 

 Ozieranec David zákonný zástupce žáka 4. ročníku 

Kandidáti řazeni podle abecedy. 

Další návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců i pedagogických pracovníků jsou 

přijímány do 4.5. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

        Lenka Černá              Mgr. Ivana Adamcová 

     za přípravný výbor                                                                            za ředitelství školy 

 


