
  

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace 

Vlčnov 1202, PSČ: 687 61, IČO: 75022672, mob: +420 725 700 665, e-mail: reditel@zsvlcnov.cz 

Č.j. : ZŠMŠVL/349/2022 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 
Ředitel  Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvkové 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 a oznamuje termín a místo konání voleb. 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v úterý 8. 11. 2022 v 1. patře budovy 

základní školy – školní jídelně od 16.00 hod (v době plenární schůze SRPŠ)) a budou probíhat v 

souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem. Školská rada je orgán školy, 

umožňující  zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, 

zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Funkční období členů školské rady je tři roky. 

Složení školské 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.  

 

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 (sdělte) předsedovi 

volební komise Mgr. Zdeňkovi Staškovi, email: stasek@zsvlcnov.cz nebo zástupci ředitele školy Mgr. 

Rudolfovi Korábkovi, email: korabek@zsvlcnov.cz.cz a to do 25. 10. 2022. 

Členové volební komise :     Mgr. Zdeněk Stašek – předseda 

                                                        Mgr.Rudolf Korábek – člen 

                                                        Mgr.Ester Podškubková - člen 

 

Vyhlášení výsledků voleb za zákonné zástupce nezletilých žáků :  

Výsledky budou zveřejněny do 18.listopadu 2022 na webových stránkách a na úřední desce školy. 

Zvolení kandidáti budou poté neprodleně kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky. 

 

Ve Vlčnově 7.října 2022                                                                 Mgr.Libor Trtek, ředitel školy 

mailto:reditel@zsvlcnov.cz

