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ŠKOLSKÁ RADA
Informace k volbám zákonných zástupců žáků a zástupců
pedagogických pracovníků.
V souladu se změním § 167 a § 168 zákona č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), se při základních školách zřizuje „ŠKOLSKÁ RADA“.
Ve smyslu znění zákona a usnesení Rady městské části Praha 4 č.11R-332/2005, ze dne
26.4.2005 je postup při zřízení školské rady následující:
1. Rada městské části Praha 4 vydává Volební řád pro volby členů školské rady (viz příloha).
Za zřizovatele byly do školské rady usnesením RMČ P4 č. 12R-338/2015 ze dne 22.4.2015
jmenováni:
a. Ing.Daniel Kunc – člen Zastupitelstva MČ Praha 4
b. Bc.Lucie Michková – člen Zastupitelstva MČ Praha 4
2. K uskutečnění voleb zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků zřizuje ředitel
školy tříčlenný přípravný výbor. Přípravný výbor pracuje ve složení:
a. PaedDr.Helena Aronová – učitelka 2.stupně
b. Mgr.Olga Boucová – zástupce ředitele
c. Bc.Radek Voštiňák – učitel 2.stupně
3. Na třídních schůzkách dne 7.9.2015 byly zákonní zástupci žáků v jednotlivých třídách
informováni o volbách a nominaci kandidátů na členství ve školské radě. Dne 20.10.2015 byly
rodičům předány písemné informace o konání voleb s možností přihlášení do nominace na
kandidátku. Třídní učitelé jednotlivých tříd oznámí jména kandidátů členům přípravného
výboru 27.10.2015. Seznam kandidátů bude zveřejněn na informační nástěnce školy na
pavilonu “A“ a na webových stránkách školy 30 dnů před konáním voleb.
4. Zákonní zástupci obdrží dne 18.11.2015 volební lístky, které po vyplnění vloží do volební
urny umístěné v 1. patře pavilonu „A“, před kancelářemi školy. Volby členů z řad zákonných
zástupců žáků jsou tajné a anonymní a proběhnou ve dnech 30.11. až 4.12.2015.
5. Na provozní poradě pedagogických pracovníků bude provedena nominace kandidátů na
členství ve školské radě. Jména kandidátů zaregistrují členové přípravného výboru. Seznam
kandidátů bude zveřejněn na informační nástěnce školy v pavilonu “A“ a na webových
stránkách školy 30 dnů před konáním voleb.
6. Tajné volby z řad pedagogických pracovníků proběhnou dne 23.11.2015 ve sborovně školy.
7. Přípravný výbor zpracuje souhrnný zápis o volbách všech členů školské rady a předá jej
řediteli do 11.12.2015, který jej následně předá zřizovateli a současně vyrozumí všechny členy
školské rady s jejich zvolením či jmenováním. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových
stránkách školy.
8. Ředitel školy svolá první jednání školské rady v únoru 2016.

V Praze, dne 1.října 2015

PaedDr.Michal Novák
ředitel ZŠ Bítovská

