
ŠKOLSKÁ RADA 

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků školy, 

v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění musí na podzim letošního 

roku proběhnout na naší škole volby do školské rady. 

Dle vydaného a schváleného volebního řádu byl počet členů školské rady na naší 

základní škole stanoven na šest, z nichž třetinu členů  jmenuje zřizovatel, třetinu volí 

pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků.  

Členem školské rady může být pouze osoba starší 18 let, která nemá záznam 

v trestním rejstříku. Členem nesmí být ředitel školy. Funkční období členů školské rady trvá 

tři roky, přičemž členství je čestnou funkcí. Členem školské rady za zákonné zástupce 

nezletilých žáků může být pouze zákonný zástupce žáka, který je v daném období žákem této 

školy.   

    Vlastní volby zákonných zástupců proběhnou ve středu 26. 9. 2018 od 15 hodin do 

17 hodin tajnou volbou v učebně č. 1 v přízemí budovy školy. 

Kandidátní listina je od 14. 9. 2018 vyvěšena na webových stránkách školy. 

 

      

 
 
 

Vlastní volby 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do Školské rady  

Základní školy a Mateřské školy Brandýs n.L.- St. Boleslav 

Palachova 337  

 

1. Volby se uskuteční ve středu 26. 9. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin v učebně č. 1 

v přízemí hlavní budovy školy v Palachově ulici. 

2. Členové školské rady se volí z kandidátů zveřejněných na kandidátní listině tajným 

hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. 

3. Volit mohou zákonní zástupci všech žáků školy. Za každého žáka hlasuje pouze jeden 

zákonný zástupce. 

4. V případě, že zákonný zástupce zastupuje více žáků, má právo odevzdat více 

hlasovacích lístků (např. zákonný zástupce zastupuje tři sourozence = může odevzdat 

tři hlasovací lístky). 

5. Hlasovací lístky budou k dispozici v místě a v termínu konání voleb. Přehled 

kandidátů je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí. 

6. Volba se provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka před 

kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny. 

7. Na hlasovacím lístku může každý volič označit křížkem jednoho nebo dva kandidáty. 

Hlasovací lístek neoznačený je neplatný. Neplatný je i ten, kde budou označeni tři a 

více kandidátů. 


