
 

ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 

tel: 581 641 034        mobil:  775 779 570 
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      Vážení rodiče, 

 

      podle zákona č. 561/2004 Sb., §167, odst. 1 až 6 se při základních, středních a vyšších 

odborných školách zřizuje školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům 

nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 

na správě školy. 

 

     Rada města Hranic svým usnesením č. 1647/2005 – RM 69 ze dne 28. 6. 2005 schválila na 

základě zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) volební řád školské rady. 

      Členové školské rady jsou voleni na funkční období tří let. Ředitel školy není členem 

rady. Složení školské rady je následující: 

1. třetinu jmenuje zřizovatel 

2. třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků 

3. třetinu volí pedagogičtí pracovníci 

 

      Jelikož končí tříleté funkční období, je třeba zajistit v souladu s volebním řádem řádné 

uskutečnění voleb a jmenovat kandidáty z řad Vás – rodičů. V září 2020 jsme Vás oslovili, 

abyste navrhli kandidáty z řad rodičů. Kvůli pandemii COVID -19 se volby do školské rady 

přesunují až na toto období. 

 

Elektronickým hlasování získali do školské rady největší počet hlasů tito kandidáti: 

1. Ing. Vendula Mazuchová, Záchalupčí 178, Hranice IV - Drahotuše 

2. Bc. Michaela Matějková, Hranická 514, Hranice IV - Drahotuše 

3. Libor Symerský, M. Tyrše 375, Hranice IV - Drahotuše 

Prosím Vás i nadále o spolupráci. Členy školské rady se stanou 2 rodiče, kteří získají největší 

počet hlasů. Volba proběhne elektronicky v programu Bakaláři. Volbu proveďte prosím od 

26. května 2021 od 15:00 h do neděle 30. května 2021 do 24:00 h. 

                                                            

Postup pro hlasování člena školské rady z řad rodičů: 

 

1. Otevřete si program Bakaláři v mobilu, žákovské knížce. 

2. Vlevo v liště rozbalte „Ankety“. 

3. Klikněte na „Školská rada – volba z řad rodičů“. 

4. Kurzorem najeďte na řádek, po zmodrání se vpravo objeví symbol tužky (upravit), na 

něho klikněte. 

5. Otevřete kliknutím stranu 1, vyberte dva kandidáty a dejte „dále“. 

6. Na závěr nezapomeňte kliknout vlevo dole na tlačítko „uložit“ – tímto krokem jste 

volbu dokončili. 

 

Děkuji za spolupráci a účast ve volbách 

 

                                                                                               

                                                                                                          Mgr. Dagmar Pospíšilová     

                                                                                                                    ředitelka školy 

 

V Drahotuších 20. května 2021 

mailto:zsams@seznam.cz

