
Vážení rodiče, 

v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 531/2004 (školský zákon) 
vyhlašuji volby do školské rady při ZŠ a MŠ Borek na funkční 
období červen 2020 – červen 2023.  
Dle výše uvedeného zákona mohou do školské rady (dále ŠR) volit, a být voleni, 
pouze zákonní zástupci žáků základní školy. Rovněž za pedagogické pracovníky 
mohou volit, a být voleni, pouze pedagogové základní školy. Právo volit má 
každý zákonný zástupce.  

Školská rada je šestičlenná a Vy budete volit dva kandidáty za zákonné 
zástupce. Dva zástupce jmenuje zřizovatel (obec) a dva zástupce za pedagogy si 
zvolí pedagogové základní školy. Funkční období je 3 roky.  ŠR se schází 
minimálně 2 x ročně.  

Volby proběhnou ve středu 22.4. 2020 a budou spojeny s 
rodičovskými či konzultačními schůzkami. Pokud by trvala 
problematická situace s koronavirem, byla by volba odložena na 
jiný termín, o kterém byste byli včas informováni! 
Vyzývám Vás tedy k zasílání návrhů na kandidáty do školské rady z řad 
zákonných zástupců. Návrhy, prosím, zasílejte buď písemně na adresu školy (ZŠ 
a MŠ Borek, U Školky 195, Borek, 373 67) nebo emailem na: 
reditel@zsborek.cz, popřípadě osobně do rukou ředitele školy. Navrhnout 
můžete sami sebe.  

V případě návrhu jiného kandidáta by bylo vhodné mít předjednáno, že 
dotyčný kandidaturu přijímá.  

Počet kandidátů není uzavřený, z celkového počtu pak zvolíte dva. Zvažte 
kandidaturu vzhledem k funkčnímu období, neboť členství ve ŠR automaticky 
končí s ukončením školní docházky dítěte kandidáta. Vhodnější jsou kandidáti 
z řad zák. zástupců žáků 1. nebo 2. třídy, protože tak je možno dodržet celé 
tříleté funkční období, nicméně to samozřejmě není podmínka pro kandidaturu.  

Uzávěrka přijímání kandidátů je do 8.4. 2020 včetně.  

V tuto chvíli jsem již z posledních rodičovských schůzek prozatím obdržel 
návrhy na tyto zákonné zástupce, kteří s kandidaturou souhlasí: 

Radka Kortusová, Jana Knittlová, František Malík, Michaela Ciglbauerová 

mailto:reditel@zsborek.cz


Případné další kandidáty pak prosím o doplnění povinných údajů k volbě – 
místo bydliště a povolání (dále můžete uvést přesně tituly a cokoli, co chcete 
při volbě ke svému jménu doplnit). Prosím zaslat mailem na reditel@zsborek.cz  

(U výše jmenovaných kandidátů už tyto údaje mám) 

 

Školská rada – kompetence: 

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, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 
správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

i) podává návrh na odvolání ředitele, 

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.  

 

Mgr. R. Cvach, ředitel ZŠ a MŠ Borek 
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