
 

Oznámení o konání voleb členů Školské rady při Základní škole Jedovnice, příspěvková 

organizace 

Ředitelka Základní školy Jedovnice, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), vyhlašuje volby do Školské rady při Základní škole Jedovnice, příspěvkové 

organizaci a oznamuje termín a místo konání voleb. Volby budou probíhat v souladu 

s Volebním řádem pro volby členů školské rady ZŠ Jedovnice, příspěvková organizace 

schváleným radou městyse Jedovnice usnesením číslo 61/11 na svém zasedání číslo 61 dne 

6. 3. 2018. Průběh voleb bude zajištěn volební komisí, jejíž složení bude zveřejněno nejpozději 

3 dny před konáním voleb.  

Termín konání voleb:  

22. 6. 2021 od 14,00 do 16,30 hodin  

23. 6. 2021 od 7,00 do 8,00 hodin a od 14,00 do 16,30 hodin  

Podání návrhů:  

Kandidáti, kteří chtějí kandidovat do školské rady za zákonné zástupce, musí svou kandidaturu 

oznámit do 20. 6. 2021 na sekretariátu školy nebo emailem na adresu: 

reditelka@zsjedovnice.cz.  

Kandidáti, kteří chtějí kandidovat do školské rady za pedagogické pracovníky, musí svou 

kandidaturu oznámit do 20. 6. 2021 na sekretariátu školy nebo emailem na adresu: 

reditelka@zsjedovnice.cz.  

Místo konání voleb:  

volby členů za zákonné zástupce 

• 22. 6. 2021 Knihovna Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 311, Jedovnice 

• 23. 6. 2021 Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 

Jedovnice, vestibul školy 

volby členů za pedagogické pracovníky 

• Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, Jedovnice, 

sborovna školy 

Složení rady:  

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí 

pedagogičtí pracovníci dané školy. Volby volených členů školské rady probíhají podle 

volebního řádu, který vydává zřizovatel. V tomto období se budou volit 3 členové z řad 

zákonných zástupců a 3 členové z řad pedagogických pracovníků vždy na období 3 let.  

 



 

Způsob volby:  

Členy školské rady volí oprávněné osoby z navržených kandidátů. Každý oprávněný volič volí 

maximálně tři členy školské rady z kandidátů uvedených na volebním lístku označením jejich 

jména. V případě označení většího počtu kandidátů je volební lístek neplatný. Volební lístky 

obdrží oprávněný volič v místě konání voleb. První tři kandidáti z řad zákonných zástupců, 

kteří obdrželi největší počet hlasů, jsou zvoleni. První tři kandidáti z řad pedagogických 

pracovníků, kteří obdrželi největší počet hlasů, jsou zvoleni. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí 

losem. Výsledky voleb zveřejní ředitelka školy způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

V Jedovnicích 2. 6. 2021  

 

Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 

ředitelka školy 
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