
                          

       

INFORMAČNÍ DOPIS 
o předčasných volbách do školské rady 

 

Vážení pedagogičtí pracovníci, 
 
Na základě žádosti o odvolání člena školské rady Mgr.et Mgr. Zdeňky Vajsové vyhlašuji 
předčasné volby na jedno místo člena školské rady za pedagogické pracovníky. 
 
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, 
pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.   
 

Školská rada  má podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tyto kompetence: 

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování, 

2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,  
3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. 
Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením. Funkční období členů školské rady je tři roky.  

Předčasná volba člena školské rady za pedagogické pracovníky školy probíhá dvoukolově. 
V prvním kole navrhují pedagogičtí pracovníci kandidáty na členství ve školské radě. První kolo 
určí kandidáty do druhého kola. Druhé kolo probíhá tajnou volbou. S účastí ve druhém kole 
musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas. Kandidát bude vyzván 
k písemnému souhlasu e-mailem na školní adrese: jméno.příjmení@skolavdf.cz. Popřípadě 
může vyslovit svůj souhlas na sekretariátu na adrese Bratislavská 2166 u paní Prchalové. Zde 
bude k dispozici formulář k vyplnění. Termín pro písemné vyjádření souhlasu je do 12:30 
22.12.2017.    

První kolo: 
Návrh kandidátů bude umožněn dne  20.12.2017. 
Volební lísky pro návrh kandidátů bude možné předat v označené místnosti: 
13:30 – 15:30  ………………………………..budova školy ul. Mariánská, 
Maximální počet navržených kandidátů jedním voličem je jeden, jinak je volební lístek 
neplatný. 
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Druhé kolo: 
Pro volbu ve druhém volebním kole obdržíte volební lístek, na kterém budou jména kandidátů 
z prvního kola, kteří písemně projevili svůj souhlas s kandidaturou. Na tomto volebním lístku 
zakroužkujte pořadové číslo jednoho kandidáta na člena školské rady (pozor! v jiném případě 
je hlas neplatný).  
Volební lístek předejte osobně do volební urny.  

Druhé kolo voleb do školské rady se uskuteční dne 8.1.2018. 
Volební lístky kandidátů budou tento den k dispozici v označené místnosti: 
13:00 – 16:00 ……………………………….. budova školy ul. Mariánská. 
 
Výsledky voleb budou neprodleně zveřejněny na veřejně přístupných místech v budovách 
školy (Bratislavská, Karolíny Světlé, Mariánská, Střelecká) a webových stránkách školy 
www.skolavdf.cz v sekci Úřední deska. 
Volební řád školské rady v plném znění vč. zřizovací listiny vydané Ústeckým krajem jsou 
k nahlédnutí či okopírování u ředitele školy a členů volební komise. 
 
 
 
S pozdravem 
        
           Ing. Bc. Petr Jakubec 

    ředitel školy 
Ve Varnsdorfu 4.12.2017      

     
 
Členové volební komise: 
Aleš Kolátor, BA  – předseda volební komise, Mgr.Kateřina Knap, Mgr.Miroslav Mandík 
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