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Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady pro období 2015 - 2017 

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 59 odst. 1 
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydala Rada Obce Stachy 
„Volební řád školské rady “. 

Na základě výše uvedeného dokumentu 

 

v y h l a š u j i 

volby do školské  rady při Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole Stachy 

Základní informace o volbách do školské rady 

 Rada Obce Stachy stanovila 6 členů školské rady. Do školské rady budou voleni: 
◦ 2 zástupci pedagogických pracovníků (1/3 ze stanoveného počtu) 
◦ 2 zástupci ze skupiny zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků (1/3 ze stanoveného 

počtu) 
◦ 2 zástupce jmenuje zřizovatel školy – Obec Stachy (1/3 ze stanoveného počtu). 

 Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tříleté. 

 Členství ve školské radě je čestné. 

 Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18ti let, plně způsobilá k právním úkonům, která 
vyslovila souhlas se svou kandidaturou. 

 Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem 

nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

 Ředitel nemůže být jmenován členem školské rady. 

 Voliči jsou povinni prokázat svou totožnost, jsou-li členy volební komise k tomu vyzváni. 

 Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných 
voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. 

 

Způsob podávání a náležitosti návrhu na kandidáty na členy školské rady 

 Kandidáti za rodiče byli vybráni na třídních schůzkách v listopadu 2014 

 Návrh kandidáta na člena školské rady může podat kdokoliv ze zákonných zástupců nezletilých žáků, 
ze zletilých žáků školy a z pedagogických pracovníků školy, návrh musí být podán písemně nejpozději 
do 13. února 2015 a  adresován řediteli školy. 

 

Termín konání voleb 
 Volby proběhnou  dne 18. února 2015 v době od 15:00 do 17:00 hodin ve vestibulu školy. 

 

ve Stachách 15. ledna 2015       Mgr. Monika Kotherová, DiS. 
           ředitel školy 
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