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Vyhlášení voleb do školské rady 
 
Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách 
zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy. 

V souladu s ustanovením §167 zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu schváleného usnesením Rady 
obce č vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole Čeladná, příspěvková organizace, 739 12 
Čeladná 551: 

- tři členy školské rady jmenuje zřizovatel; 

- tři členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci; 

- tři členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.  

Funkční období členů školské rady je tři roky. 

Termín a způsob voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků: 

1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční ve dnech  12. a 13. 12. 2022 ve 
vestibulu školy od 7:00 do 17:00 hod. 

2. Kandidatury 
na   člena   školské   rady   za   zákonné   zástupce   žáků   je   možno   uplatnit do 7. 12. 2022 
do 15:00 hod.  Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné návratkyy, která je 
zveřejněna na internetových stránkách školy nebo ji lze vyzvednout osobně na sekretariátu 
školy. 

3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn 10. 12. 2022 na internetových 
stránkách školy a na úřední desce u vchodu do budovy školy. 

4. Do školské rady se volí tři zástupci zákonných zástupců žáků. 
5. Způsob volby: Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 3 s nejvyšším 

počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Návrhy na kandidaturu 
do školské rady z řad zákonných zástupců zasílejte nebo předejte osobně předsedkyni volební 
komise Mgr. Barboře Dudkové, email: dudkova@zsceladna.cz nebo sekretářce Miluši 
Madryové, email : sekretariat@zsceladna.cz a to do 7. 12. 2022. 

Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků: 

- výsledky budou zveřejněny 14. 12. 2022 na webových stránkách a na úřední desce školy. Zvolení 
kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky. 

Členy volební komise byly jmenovány: 

Mgr. Barbora Dudková, Miluše Madryová  a Hana Horáková 

 

 

V Čeladné dne 11. 11. 2022     Mgr. Jana Satinská, ředitelka školy 


