
Informace k volbám do Školské rady při ZŠ Kneslova 28 

 
     Vážení rodiče, 

     chtěli bychom Vám touto formou předat následující základní informace. 

 

RMČ Brno - Černovice rozhodla na svém 60. zasedání dne 30. 6. 2005, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o zřízení školské rady při Základní škole, Brno, Kneslova 28. K uskutečnění tohoto záměru vydal zřizovatel 

podrobný volební řád. 

Ředitel školy v této souvislosti vyhlašuje dnem 17. 5. 2021 volby do školské rady. Volby proběhnou v budově školy 

dne 16. 6. 2021 v době od 16.30 hod.  -  do 19.00 hod.  

(v době konání třídních schůzek, pokud nebude stanoveno jinak, organizace by byla upřesněna) 

 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. 

• Schvaluje: výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

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

• 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. 

 

Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a 

třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být 

současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

Funkční období členů školské rady je tři roky. 

(Podrobné informace k současné činnosti rady, včetně zápisů z jednotlivých zasedání, jsou zveřejněny na www školy) 

 

Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě (výtah z volebního řádu): 

• Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků 

školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební 

komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb, 

• týden před volbami bude zákonným zástupcům předán hlasovací lístek obsahující jména a stručné profily 

kandidátů,  

• zveřejnění výsledků voleb bude na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.     

1) Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič sdělí volební komisi jméno 

žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem 

u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty 

kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného 

hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. 

2) Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, kdo z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, 

je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první. 

3) Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší 

počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.  

4) Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů stávají náhradníky, a 

to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu člena školské rady se jejím novým členem stává 

náhradník s nejvyšším počtem hlasů. 

 

Veškeré další aktuální informace k volbám (způsob voleb, volební řád, termíny, kandidáti atd...) budou zveřejněny na 

www stránkách školy a zároveň je obdržíte přes naši komunikační platformu Edookit. 

 

 


