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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB
do školské rady 2022

v Základní škole a Mateřské škole, Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66

V souladu s § 167, odstavcem 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a volebním řádem schváleným usnesením Rady města Hradce Králové č. 842/2005
ze dne 21. 6. 2005 (dále jen volební řád) vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, která
bude mít  na základě rozhodnutí zřizovatele 6 členů.

1 Základní informace

● Z důvodu ukončení pracovního poměru člena školské rady na pozici kandidáta
voleného pedagogickým sborem proběhne doplňovací volba na uvolněnou pozici.

● Lhůta pro podání nominací je ode dne vyhlášení voleb do 7. 6. 2022 do 24.00 hod,
poté již nominace kandidátů nebudou přijímány.

● Volba kandidáta volenými pedagogickými pracovníky se uskuteční dne 22. 6. 2022
od 15.30 do 16.00 hod.

● Volby se uskuteční v učebně 6.ročníku v budově základní školy, Spojovací 66, 503 11
Hradec Králové. Vstup i volební prostor budou řádně označeny nápisem „Volební
místnost pro doplňovací volby do školské rady 2022.“

● Každý oprávněný volič z řady pedagogických pracovníků se musí odpovídajícím
způsobem prokázat svou totožností před členem volební komise.

2 Doplňující informace

● Volební řád školské rady bude k dispozici ve volební místnosti a je trvale zveřejněn
na www školy https://zssvobodnedvory.edupage.org/a/skolska-rada).

● Ředitel školy řádně ustanovil před oznámením o konání voleb do školské rady
volební komisi (znění zde).

● Ředitel školy sestavil upřesňující podmínky pro provedení voleb v reakci na aktuální
situaci školy v době probíhající rekonstrukce. V upřesňujících podmínkách je
stanoven i postup pro nominace kandidátů. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí
volebního řádu (znění zde).

● Ředitel školy sestavil vzorový formulář pro podání návrhu na kandidáta (znění zde).
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3 Obecné informace

3.1 Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů
jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci
školy.

3.2 Školská rada

● se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,

● schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
● schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád

a navrhuje jejich změny,
● schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních

školách,
● podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
● projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření

a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
● projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
● podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní

správu  ve školství a dalším orgánům státní správy.

Mgr. Pavel Balda
ředitel ZŠ a MŠ
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