
  Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov 
 
Vážení rodiče,  
      
       30. listopadu 2022 končí tříleté volební období školské rady, proto je třeba zvolit radu novou. Jako ředitelka 
školy jsem pověřena realizací volby členů školské rady. 
      Ráda bych Vám připomněla, jaký je smysl existence školské rady a jaké jsou její úkoly (podle § 167 a 168 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon). 
1.Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů (dle rozhodnutí Rady Města Ivančice 
ze dne 2. 8. 2005 v naší škole budou tvořit školskou radu 3 členové). Třetinu členů školské rady jmenuje 
zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Týž člen školské rady 
nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo zvolen pedagogickými 
pracovníky.  Členem školské rady nemůže být ředitelka školy. Funkční období členů rady školy jsou tři roky. 
2. Školská rada zasedá nejméně 2x ročně. 
3. Úkoly školské 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 a navrhuje jeho změny; 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy; 
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje 
opatření ke zlepšení hospodaření; 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce;  
h) podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a 
dalším orgánům státní správy. 
 
    Volby do školské rady se týkají Vás všech, protože zákonní zástupci žáků školy volí ze svých řad 
jednoho člena. 
      Prosím Vás, abyste věnovali pozornost následující informaci o volbě člena školské rady z řad zákonných 
zástupců žáků a volby se v daném termínu zúčastnili. 
     Prvním krokem k volbě je výběr kandidátů. Žádám Vás, abyste svoje návrhy na kandidáty do školské rady 
předali volební komisi nejpozději do 24. října 2022 osobně / mailem (zsvmivancice@seznam.cz, 
storkova.j@zsvm.cz,  prochazka.p@zsvm.cz, svehlik.p@zsvm.cz, vackova.k@zsvm.cz. Členy volební komise 
jsou: Mgr. Jitka Štorková, Mgr. Klára Vacková , Mgr. Pavel Procházka, Mgr. Pavel Švehlík. 
     Kandidátem na člena školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců 
žáků školy, přičemž zákonný zástupce může navrhnout i sám sebe. U každého kandidáta se uvede jméno, 
příjmení, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.  
     Volební komise pak z doručených kandidátek sestaví společný hlasovací lístek, kde budou uvedeni kandidáti 
v abecedním pořadí.  
Volba člena školské rady proběhne v následujících dnech (dny třídních schůzek):  
8. 11. 2022 (úterý) od 15.30 do 17.30 hodin ve sborovně I. stupně na Komenského nám. (I. patro); 
10. 11. 2022 (čtvrtek) od 15.30 do 17.30 hodin ve sborovně II. stupně na Růžové ulici (I. patro vlevo vedle 
počítačové učebny). 
Volební akt probíhá tajným hlasováním následujícím způsobem:  
oprávněný volič (rodič) sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák 
navštěvuje. Na seznamu žáků označí svým podpisem u jména žáka, kterého zastupuje, svou účast ve volbách. Na 
hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem křížkem 1 kandidáta, pro kterého hlasuje. Takto označený 
lístek vhodí do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem (mají-li 
rodiče na škole více dětí, volí za každé zvlášť). Za člena školní rady bude zvolen ten kandidát, který získá 
nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.  
   Výsledky budou oznámeny ihned po sečtení hlasů, tj. 11. listopadu 2022. Najdete je na vývěsce v budově 
školy a na našich webových stránkách. 
 
 
V Ivančicích 6. října 2022      Mgr. Lenka Vokurková 


