
OPAKOVANÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BYSTRÉ pro 

období 2021 – 2024 

Vážení rodiče, 

1. funkční období členů školské rady (ŠR) končí v letošním roce 

2. předseda školské rady požádal o uvolnění z pozice předsedy ŠR k 30.6. 2021  

 

Z výše uvedených důvodů ředitel Základní školy Bystré, vyhlašuje na základě § 167 

školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a Volebního řádu školské rady Základní 

školy Bystré, okres Svitavy, vydaného zřizovatelem školy,  opakované volby do školské 

rady. 

Volba je možná dvěma způsoby:                                                                                                                                         

1. zasláním vyplněného volebního lístku škole přes aplikaci Bakaláři – Komens – Poslat 

zprávu (ředitelství). Při tomto způsobu volby je nutné přihlášení přístupovým heslem rodičů, 

přihlášení heslem žáka je považováno za neplatné, 

2. přímo ve škole vhozením vyplněného volebního lístku v kanceláři školy do volební urny 

Datum konání voleb:                                                                                                                                                                        

1. elektronicky (Bakaláři) ve dnech 22. - 23.9. 2021,                                                                                                       

2. osobní přítomností ve škole ve čtvrtek 23. září 2021 od 8 do 17 hodin.  

Místo konání voleb 23.9.: budova Základní školy Bystré, (hlavní budova, 1. patro, kancelář 

ZŘ a administrativy).  

Z rozhodnutí zřizovatele naší školy je školská rada šestičlenná, přičemž 2 členy volí 

pedagogičtí pracovníci, 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých 

žáků.  

Složení volební komise: 1. Mgr. Jan Mužík, zástupce ředitele školy, předseda komise,                                           

2. Mgr. Petra Divoká, učitelka školy, 3. Mgr. Lenka Chybíková, učitelka školy. 

 

Komise zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do ŠR, vyvěsí na úřední desce a na 

webových stránkách školy jména kandidátů, eviduje účast v hlasování, zaznamenává 

výsledky hlasování, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do ŠR. 

Návrhy kandidátů: Do 13.9. 2021 mohou zákonní zástupci našich žáků navrhnout své 

kandidáty (i sami sebe). Navržení kandidáti (s písemným souhlasem) budou zapsáni do listiny 

kandidátů a hlasovacích lístků, ve volbách dne 23.9. 2021 z nich budou zvoleni dva členové, 

kteří budou zastupovat ve školské radě zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Návrhy kandidátů (Přihlášky do kandidátky školské rady) se podávají písemně vyplněním 

příslušné přihlášky, která je zveřejněna v příloze tohoto vyhlášení, a jejím doručením poštou 

na adresu Základní škola Bystré, okres Svitavy, Školní 24, nebo osobně či přes Bakaláře – 

Komens. 



Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 14.9. 2021 na úřední desce školy, v Bakalářích a na 

webových stránkách školy.  

Průběh voleb: jednokolový systém, tajná volba, platnost voleb při účasti 1/5 oprávněných 

osob, není-li splněno, volby se opakují. Není-li zvolen stanovený počet členů ŠR ani na 

základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ŠR ředitel školy. 

Prokázání oprávněnosti volit příslušné členy školské rady v případě volby ve škole: 

totožnost se prokazuje občanským průkazem, popř.  jiným identifikačním průkazem.   

Výsledky voleb: na základě výsledků voleb stanoví volební komise pořadí kandidátů ve 

volbách, členem školské rady se stává kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů, při rovnosti 

hlasů se stanoví pořadí losem, souhrnný zápis o volbách všech členů ŠR předává volební 

komise řediteli školy a ten následně zřizovateli školy, který zašle řediteli školy 2 vyhotovení 

(1 x ZŠ, 1 x ŠR) přílohy Zřizovací listiny se jmény a adresami všech členů školské rady, které 

jmenoval.   

Zveřejněno: 30.8. 2021                                       Zdeněk Mrkos, ředitel školy 

 

 

   

 

                                              


