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Vyhlášení voleb do Školské rady. 

Ředitel Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice vyhlašuje volby do Školské 
rady v souladu s Volebním řádem školské rady schváleným Radou města Česká 
Třebová ze dne 31. 8. 2005 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění. 

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zákonných zástupců žáků do 
školské rady 

1. Volba ze zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční 21. —25. 6.2021 online 
v systému Bakaláři. 

2. Kandidatury na člena Školské rady ze zákonných zástupců žáků je možné uplatnit do 
4. 6. 2021 do 23.59 hodin. Kandidatura se uplatňuje podáním oprávněnou osobou 
emailem na adresu předsedy přípravného výboru Mgr. Tomáše Starého, reditel zs-
habrmanova.cz. 

3. Seznam kandidátů bude zveřejněn od 14. 6. 2021 na internetových stránkách školy 
a na úřední desce u vchodu do budovy školy. 

4. Do Školské rady se volí dva zástupci. 

V České Třebové dne: 21. 5. 2021 

Mgr. Tomáš Starý 
ředitel školy 
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Volby do Školské rady na období 2021 — 2023 

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších 
odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným 
zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám 
podílet se na správě školy. 

Z důvodu Covid — 19 nebylo možné uspořádat řádné volby do školské rady koncem roku 
2020. Opatření MŠMT obecné povahy Č. j. : MSMT- 40610/2020-1 ze dne 29. října 2020 
říká: 
Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle 
§ 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne 
skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového 
stavu. 

Funkční období členu školské rady je tři roky. 

1. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel. 
2. Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci. 
3. Dva členy školské rady volí zákonní zástupci žáků školy. 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 12. 7. 2021 —11. 07. 2024 

1. v termínu od 21. 5.2021 do 4. 6.2021 budou přijímány návrhy kandidátů do Školské 
rady z řad zákonných zástupců. Návrh na kandidáta muže být podán oprávněnou 
osobou emailem na adresu předsedy přípravného výboru Mgr. Tomáše 
Starého, reditelRzs-habrmanova.cz.

2. Dne 4. 6. 2021 bude ukončeno přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady 
z řad rodičů a jejich seznam bude nejdéle v pondělí 14. 6. 2021 zveřejněn na 
webových stránkách školy a na úřední desce. 

3. Dne 21. 5. 2021 budou vyhlášeny volby do školské rady 

4. Od 21. 6. 2021 do 25. 6. 2021 proběhnou volby formou online hlasování na webové 
aplikaci Bakaláři. Výsledky budou zveřejněny 28. 6. 2021 opět na webových stránkách 
školy a na úřední desce. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první 
společné schůzky. 

Přípravný výbor: 

Ing. Alica Hudečeková, vedoucí odboru školství 
Mgr. Petra Štanclová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň 
Mgr. Tomáš Starý, ředitel školy, předseda přípravného výboru 
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