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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 
 NA ROK 2019 - 2022 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Soukromá základní škola Dobré nálady, školská 

právnická osoba, Jílová 532/8, Olomouc, vyhlašuje volby do Školské rady v souladu s Volebním řádem 

pro volby členů do Školské rady v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.        

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, 

třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. 

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je tříčlenná. Týž člen školské rady nemůže 

být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými 

pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy 

zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo 

ředitelem školy. 

Funkční období členů školské rady je tři roky.                           

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady 

1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční v Kanceláři školy 26. 9. 2019 v době 

od 7.00 hodin do 15.30 hodin. 

2. Kandidatury na člena školské rady za zákonné zástupce žáků je možno uplatnit 

do 20. 9. 2019 do 15.30 v ředitelně školy. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním 

příslušné přihlášky, která je zveřejněna na internetových stránkách školy. 

3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 23. 9. 2019 na internetových 

stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy. 

4. Do školské rady se volí jeden zástupce zákonných zástupců žáků. 

 

 

V Olomouci dne 16. 9. 2019 Mgr. Tereza Jurášová 

 ředitelka školy 

 


