
Volby do Školské rady ZŠ Morávkova 40, příspěvková organizace 

z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

Den vyhlášení voleb:  19. 5. 2021  

Datum konání voleb:  7. 6.  - 11. 6. 2021 

Místo konání: ZŠ Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace   

Způsob konání: Z důvodu omezení pohybu třetích osob ve školní budově proběhne volba 

korespondenční formou pomocí vnitřního komunikačního systému „Bakaláři“  - vyplněním 

dotazníku s kandidáty, který bude zveřejněn v den zahájení voleb. 

 

 

 

Způsob uplatnění kandidatury: písemným sdělením organizátorovi voleb, zasláním 

vyplněného kandidátského lístku poštou na adresu školy, na e-mailovou adresu 

skola@zsmoravkova.cz, nebo pomocí vnitřního komunikačního systému „Bakaláři“ na 

ředitelství základní školy. 

 

Lhůta uplatnění kandidatury:  do 4. 6. 2021 do 12
00

 hod. 

Organizátor voleb:    Mgr. Radoslav Večeřa  

 

Další informace: www.zsmoravkova.cz 

 

 

Mgr. Radoslav Večeřa      Mgr Zdeněk Šlapal 

organizátor voleb       ředitel školy 

 

 

 

skola@zsmoravkova.cz
http://www.zsmoravkova.cz/


Stanovení postupu voleb z řad zákonných zástupců žáků školy 

Kandidovat do školské rady může každý zákonný zástupce žáka školy, který se chce podílet 

na rozvoji školy (viz Školská rada – náplň). Vyplněný kandidátský lístek zašlete nejpozději 

do 4. 6. 2021 některým z výše uvedených způsobů. Volby se uskuteční distanční formou, 

výběrem dvou kandidátů. 

Harmonogram voleb do školské rady je zveřejněn na stránkách školy. 

Komise pověřená sčítáním hlasů a dohledem nad regulérností korespondenčního hlasování: 

Mgr. Radoslav Večeřa  

Kateřina Pospíšilová 

Dagmar Ohnoutková 

Organizátor voleb: Mgr. Radoslav Večeřa 

 

ŠKOLSKÁ RADA 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování  

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, 

a navrhuje jejich změny 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních 

školách 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovatel, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

i) podává návrh na odvolání ředitele 

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

 


