
ŠKOLSKÁ RADA 

Funkční období současné školské rady bylo v souvislosti s nouzovým stavem prodlouženo 

opatřením obecné povahy vydaným MŠMT 29. 10. 2020 až do tří měsíců od ukončení 

nouzového stavu. 

 

Oznámení o konání voleb do školské rady pro funkční období 2021 – 2024 

 

Dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Oprávněné osoby – zákonní zástupci žáků školy a pedagogičtí pracovníci školy navrhnou 

své kandidáty. 

➢ Přípravný výbor (volební komise): Danuše Botková 
     Vladimíra Hrdinová 

   Lenka Mikuláštíková  
   Lucie Přikrylová 

 

Termín voleb: 

Pedagogičtí pracovníci – 17.6. 2021 

Zákonní zástupci žáků – 17. 6. 2021 

 

 

 

 

Mistřice 17. 5. 2021     Mgr. Vladimíra Hrdinová, ředitelka školy 



VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY  
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021 - 2024 

 
 
 

V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání a volebním řádem vydaným zřizovatelem školy ze dne 1. ledna 
2011 vyhlašuje Základní škola Mistřice, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace 
zastoupená Mgr. Vladimírou Hrdinovou volby do Školské rady z řad pedagogických 
pracovníků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 
 

➢ Členové volební komise - přípravný výbor: Danuše Botková 
      Vladimíra Hrdinová 

    Lenka Mikuláštíková  
    Lucie Přikrylová 
           
 
➢ Volí se tříčlenná školská rada 
 

- třetinu členů jmenuje zřizovatel 
- třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy 
- třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci 

 
➢ Členství ve školské radě je čestné. Funkční období je tříleté. Funkční období členů           

zvolených do školské rady začíná od 1. 7. 2021. 
 
 

➢ Nejvyšší počet kandidátů z řad pedagogických pracovníků jsou čtyři. Svou 
kandidaturu podávají pedagogičtí pracovníci volební komisi do 28. května 2021. 

 
➢ Každý zákonný zástupce nezletilých žáků školy má právo kandidovat na člena do 

školské rady. Podmínkou je písemný souhlas s kandidaturou. Kandidátem nemůže být 
zákonný zástupce nezletilého žáka odsouzený pro úmyslný trestný čin. Návrhy na 
kandidaturu se podávají volební komisi prostřednictvím ředitelky školy do 28. května 
2021. 

 
➢ Volby z řad zákonných zástupců proběhnou 17. června 2021 v budově Základní 

školy Mistřice.  
 

➢ Volby z řad pedagogických pracovníků proběhnou 17. června 2021 v budově 
Základní školy Mistřice.  

 
 
 
17. května 2021 
      Mgr. Vladimíra Hrdinová 
       ředitelka školy 
 
 



PRŮBĚH VOLEB Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ ŠKOLY 
 

• Zákonní zástupci, kteří projeví zájem o práci ve školské radě kontaktují mailem 
ředitelku školy do 28.května 2021 

• Z kandidátů zákonní zástupci 17. června 2021 zvolí svého zástupce 

• Volební lístky obdrží zákonní zástupci včas prostřednictvím svých dětí – budou 
vloženy do obálky 

• Zákonný zástupce označí jednoho kandidáta, volební lístek vloží do obálky, zalepí a 
obálku odevzdá do volební urny 17.6. 2021 na chodbě školy osobně nebo 
prostřednictvím svého dítěte 

• Za člena školské rady je zvolen kandidát s největším počtem hlasů 
 
 
 
 
17. května 2021 
      Mgr. Vladimíra Hrdinová 
       ředitelka školy 
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