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Vyhlášení řádných voleb do školské rady zřízené 

při Základní škole Frýdek-Místek, Pionýrů 400 

za zákonné zástupce žáků 
 

Ředitel základní školy v souladu s §167 zákona č. zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Frýdek-
Místek č. 14/122/2014 oznamuje vyhlášení řádných voleb do školské rady. 

 

Řádné volby do školské rady se konají z důvodu uplynutí tříletého funkčního období. 

 

1. Datum a čas konání voleb: 

od 0.00 dne 21. 6. 2021 do 23.59 dne 25. 6. 2021. 

2. Průběh voleb: tajné elektronické hlasování prostřednictvím ankety na rodičovských účtech ŠIS 

Bakaláři. 

3. Výzva k podání návrhu na kandidáta člena školské rady: 

Návrhy na kandidáty bylo možné do 14. 5. 2021 zaslat prostřednictvím ŠIS Bakaláři. 

4. Základní informace průběhu voleb: 

a) Volební akt probíhá tajným hlasováním pomocí ankety na rodičovském účtu ŠIS Bakaláři. 

Oprávněný volič označí v anketě kandidáta, pro kterého hlasuje a odešle mu svůj hlas. 

b) Volen může být pouze zákonný zástupce žáka školy. 

c) Navrženého kandidáta volí oprávnění voliči (oprávněný volič: zákonný zástupce žáka). 

d) Kandidáti budou uvedeni v anketě v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno 

a příjmení.  

e) Po ukončení voleb zjistí v ŠIS Bakaláři počty hlasů pro jednotlivé kandidáty. Za každé 

označení svého jména získává kandidát jeden hlas. 

f) Za člena školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, je zvolen ten kandidát, 

který získal největší počet hlasů.  

g) Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší 

všichni členové komise, tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi 

školské rady po ukončení voleb. 

5. Vyhlášení výsledků voleb: 

O výsledku voleb bude vyhotoven zápis.  
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6. Stanovení volební komise: 

Mgr. Jaroslav Hrabec (předseda), Mgr. Michaela Vařeková, Mgr. Karolina Gomolová. 

7. Základní informace o činnosti školní rady 

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. 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 19. 5. 2021 

 

 

 

 

 

       ………………………………… 

        Mgr. Lukáš Synek 

            ředitel školy 
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