
INFORMAČNÍ  DOPIS o volbách do školské rady  

pedagogičtí pracovníci 
 
Vážení rodiče, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci, po 

třech letech končí funkční období školské rady školy.  

 

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům,  

pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.  

Školská rada SOŠ a SOU, 28. října 2707 v České Lípě je šestičlenná, funkční období rady je 3 

roky a jsou v ní zastoupení jmenovaní nebo volení členové následovně: 

 

1. Zřizovatel školy jmenuje 2 z 6 členů školské rady. 

2. Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci volí 2 z 6 členů školské rady. 

3. Pedagogičtí pracovníci školy volí 2 z 6 členů školské rady. 

Školská rada má podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tyto pravomoci: 

 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, 

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

 schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny, 

 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách,  

 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. 

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. 

Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.  
Informace k průběhu voleb 

 

Volba členů školské rady ze zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a za pedagogické 

pracovníky proběhne tajnou volbou. S účastí ve volbách musí kandidát na člena školské rady 

projevit písemný souhlas.  

Členství ve školské radě je čestné.  

 

Členství zaniká uplynutím funkčního období. Dále zaniká úmrtím; zrušením školské rady; 

zánikem školské rady v důsledku zrušení příspěvkové organizace, která vykonává činnost 

školy; pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin.  

 



Před uplynutím funkčního období členství končí vzdáním se funkce písemným prohlášením; 

dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem; vznikem 

neslučitelnosti (ředitel školy); v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské 

rady; dnem zvolení nového člena v předčasných volbách při požádání alespoň většiny 

oprávněných voličů; dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v 

pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků 

nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý, zletilý žák žákem či studentem školy (s 

přihlédnutím k § 21 odst. 1 písm. c školského zákona). 

 

Součástí tohoto dopisu je kandidátní lístek (Návrh na kandidáta na člena do školské 

rady). Tyto lístky obdrží všichni potencionální kandidáti z řad zákonných zástupců 

nezletilých žáků a zletilí žáci prostřednictvím třídních učitelů dané třídy.  

 

Osoba, která hodlá do rady školy kandidovat, odevzdá tento řádně vyplněný lístek na 

sekretariátu školy  v termínu do pátku 14. října 2018 do 12:00 hodin.  

 

Volební komise eviduje kandidátní lístky. Volební komise sestaví seznam kandidátů, jejichž 

kandidátní lístky byly dodány ve stanoveném termínu, byly řádně vyplněny a obsahují 

písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. 

 

Vlastní volby na zástupce pedagogických pracovníků proběhnou elektronicky. V e mailu 

budou pokyny, jak postupovat při hlasování. V anketě budou uvedeni všichni kandidáti. 

 

Hlasování bude provedeno prostřednictvím programu Survio, který zajišťuje, že 

hlasování bude anonymní. Všichni zaměstnanci obdrží do svého pracovního e mailu 

odkaz na hlasovací anketu.   

Možnost hlasování je stanoveno na období od 22. října do 26. října 2018.  


