
Vyhlášení voleb do školské rady (doplňovací)  

  

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvková organizace, V Dolích 5, vyhlašuje volby 
do Školské rady v souladu se Zřizovací listinou školské rady (Volební řád pro volbu členů do školské 
rady) ze dne 17.8.2020 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Jedná se o doplňovací volby, kdy 
zákonní zástupci žáků budou volit pouze jednoho člena na uvolněné místo za rodiče. 

Funkční období člena školské rady zvoleného v doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů 
školské rady zvolených v řádných volbách, tedy 23.11.2023. 

 

Vážení rodiče, 

pokud máte zájem o kandidaturu do školské rady, prosím, zaškrtněte ANO (níže pod textem) a zprávu 
odešlete. Nejpozději do 28. 2. 2022 pak zašlete na adresu pavelka@zsohrobec.cz  vyplněný kandidátní 
lístek s fotografií (případně jej doručte osobně). 

Volba zástupce zákonných zástupců žáků se uskuteční dne 14. 3. 2022. Bližší informace k volbě vám 
zašleme krátce před konáním samotné volby. 

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 7. 3. 2022 na internetových stránkách 
školy a na úřední desce před vchodem do budovy školy.  

Výsledky volby budou zveřejněny tamtéž nejpozději 21. 3. 2022. 

 

Práva a povinnosti školské rady dle §168 školského zákona 

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, 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 vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 
 
 

V Ohrobci dne 9. 2. 2022 
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