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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
Kunovice, 16.10.2017
Č.j.: 366/2017
Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji volby do školské rady. Volby se uskuteční v
souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady při Základní škole, Kunovice, U Pálenice 1620,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.
Termín konání voleb: čtvrtek 9.11.2017, od 15.30 do 18.00, během třídních schůzek.
Místo konání voleb: Jídelna ZŠ Kunovice, U Pálenice.
Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská
rada má šest členů, kteří jsou jmenovaní a volení. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu členů volí
pedagogičtí pracovníci školy a třetinu členů volí zákonní zástupci žáků.
Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují zákonní
zástupci. Návrhy eviduje ředitel školy, podávat návrhy je možné do 6.11.2017, do 12.00, a to
osobně na sekretariátu školy, doporučenou poštou na adresu školy (rozhoduje datum a čas doručení)
nebo e-mailem na adresu zskunup@zskunup.cz
Seznam kandidátů bude zveřejněn a bude také voličům k dispozici v místě konání voleb. Volby se
konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného
hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně.
Pro zabezpečení voleb do školské rady jmenuji tříčlenný přípravný výbor ve složení: Vladimír Janík,
Mgr. Vlasta Frýzová, Mgr. Michal Tanner.
V Kunovicích dne 16.10.2017
Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy
Obecná ustanovení
Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s
kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci
dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem
nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím
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rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Pravomoci školské rady stanovuje § 168 školského zákona:
Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
Schvaluje školní řád.
Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok 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.
Podává návrh na odvolání ředitele.
Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

