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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ nnOV

Ředitel Základní školy Brno, Vejrostova1_, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením

§ 167 a 1-68 zákona č, 56I/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (Št<olst,i zákon), v platném znění, volby členů do školské rady.

Datum konání voleb z řad zákonných zástupců žáků - 2 členové:

Pondělí 2L 6.2O2t v době od ]_5,00 do 18,00 hodin.

Místo konání voleb: Základní škola Brno, Vejrostova 1 - hala u vrátnice školy

Návrhy kandidátů lze podávat v době od 19, 5, do 6, 6,2O2t

Datum konání voleb z řad pedagoeických pracovníků - 2 členové:

Pondělí 2L 6.2021- v době od 7,15 do 8,00 hodin.

Místo konání voleb: Základníškola Brno, Vejrostova 1 - sborovna

Návrhy kandidátů lze podávat v době od 19. 5. do 6. 6,2021

volební komise bvla imenována ředitelem školv ve složení
Mgr. Lenka Broklová, Mgr. KateřinaZábršová,Zuzana Tuzová, Mgr. Renata Kumbárová

kandidáti
. kandidáty na členy Škotsté rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných

zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce můžeza kandidáta navrhnout isám sebe
. v návrhu se u každého kandidáta uvede jméno, příjmení, jméno a třída žáka, věk, povolání,

obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu
. seznam kandidátů bude zveřejněn na vývěskách školy a na školních webových stránkách od

1. 6,2o2t

Volby a hlasovací lístky
. volebníakt probíhá tajným hlasováním.
. při volbách sdělí oprávněný volič volební komisi jméno žáka, jehožje zákonným zástupcem, a

třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačísvým podpisem u jména žáka,
jehož zastupuje, svou účast ve volbách,

. obdrží hlasovací lístek, označív rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro
které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a hlasuje vhozením takto
označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.
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. za každého žáka školy volíjeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

. volby z řad zákonných zástupců končí21". 6.2021" v ].8:0O.

. pokud budou označeni křížkem více než 2 kandidáti nebo budou označeni jiným způsobem,
než je uvedeno, bude hlasovací lístek neplatný.

Volební komise otevře po skončenívoleb volební urnu a provede sčítání hlasů. O výsledku voleb vydá
zprávu dle volebního řádu,

Účel a činnosti Školské rady - výběr ze znění § 167 a § 168 zákona 56112004 v platném znění (Školský
zákon).

. Školská rada je orgán školy umožňujícízákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy,

. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který pro naši školu stanovil počet jejích členů na šest.
Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci neztetilých žáků
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem Školské rady nemůže být ředitel
školy.

. TÝž člen Školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků a zletilýmižáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky
školy.

. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena Školské rady této školy zákonnými
zástupcinezletilých žáků a zletilýmižáky a studenty anijmenován zřizovatelem nebo
ředitelem školy.

. Nezvolí-|i zákonnízástupci nezletilých žáků nebo zletilížáci a studentistanovený počet členů
Školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývajícíčleny Školské rady ředitel
školy.

. Funkční období členů Školské rady je tři roky.

školská rada
. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
. schvaluje výročnízprávu o činnosti školy,
. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
. schvaluje pravidla pro hodnocenívýsledků vzdělávánížáků,
. podílíse na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení

hospodaření,
. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státnísprávu

ve školstvía dalším orgánům státnísprávy,
. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

anas
školy
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