
 
 

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice 

IČO: 66596882, tel.:  516 474 878, mobil: +420 608 861 173, datová schránka: orq9ts, info@stredni-skola.cz, www.stredni-skola.cz 

  

Pedagogickým pracovníkům   

Vážené kolegyně, vážení kolegové 

     v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, v platném znění), zřídil při naší škole 

Jihomoravský kraj  školskou radu a vydal její volební řád. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným 

zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám 

podílet se na správě školy.  

Počet členů školské rady je stanoven na 9,  přičemž 3 členy jmenuje zřizovatel, 3 členy volí zákonní zástupci 

nezletilých žáků a zletilí žáci, 3 členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát 

ročně, její první zasedání svolává ředitel školy, další pak předseda školské rady. 

     Školská rada plní řadu úkolů dle § 168 dost. 1 školského zákona. Funkční období členů školské rady je tři 

roky. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých 

žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členem nemůže být ředitel školy. 

      Volební období školské rady zvolené v r. 2014 se chýlí ke konci. Je tedy mou povinností zajistit v souladu 

s volebním řádem nové volby do školské rady. Žádám vás proto o navržení kandidátů na členy školské rady za 

vaši skupinu voličů – pedagogické pracovníky školy. Kandidátem může být každý pedagogický pracovník naší 

školy, který je plně způsobilý k právním úkonům;  kandidáti jsou oprávněni na své náklady organizovat volební 

kampaň.  Počet kandidátů není omezen, volbami konanými tajným hlasováním na základě rovného a přímého 

volebního práva z nich budou zvoleni  

3 členové školské rady.  Návrhy na kandidáty zašlete či předejte prosím k rukám ředitelky školy 

prostřednictvím přiložené návratky do 8. září 2017.  Od 11. září 2017 bude seznam kandidátů zveřejněn 

v budově školy a na internetových stránkách školy.  

Volby se uskuteční ve středu 13. září 2017 v budově školy Tyršova 500/6, v prvním poschodí – učebna č. U02 

od  9.00 do 15.00 hod. Žádám vás, abyste se k volbám dostavili a umožnili tak zvolení školské rady. S sebou 

prosím vezměte občanský průkaz pro ověření totožnosti voliče. 

   Další informace týkající se voleb do školské rady včetně volebního řádu naleznete u svých nadřízených či na 

internetových stránkách školy: www.stredni-skola.cz 

  S pozdravem     

         Ing. Helena Marešová 

               ředitelka školy 

 NÁVRATKA       
Jméno a příjmení navrhovaného kandidáta: ..........................................................., datum narození:…………… 

 

Bydliště kandidáta: ……………………………………………………………..…, telefon: ……… ……………… 

 

Jméno a příjmení navrhujícího: ……………………………,  

 

Kandidatura je s navrhovaným kandidátem projednána a on s ní souhlasí, stejně tak se zveřejněním údajů o 

něm:  ANO/NE 

 

 

V Letovicích  dne:  8.9.2017     Podpis navrhujícího: ……………………………… 

 

        Podpis navrhovaného:………………………….. 

http://www.stredni-skola.cz/

