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Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých 
žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023 

 
v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Radou města Svitavy  

dne 3. 10. 2005. 
 
 
Ředitelka školy vyhlašuje volby členů školské rady za zákonné zástupce a za pedagogické 
pracovníky na období 2021 – 2023.  
Volby se uskuteční 15. 6. 2021 od 8.00 do 20.00 elektronicky prostřednictvím školního 
systému EduPage. Před termínem voleb budou voličům zaslány instrukce.  
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 
žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí 
žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. 
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
 
Oprávnění volit mají všichni zákonní zástupci žáků naší školy. Z navržených kandidátů se volí 
2 členové z následujícího seznamu kandidátů: 
 
Kandidáti: 

1. Ivana Jadrná – bydliště Svitavy, členka rady třídních důvěrníků v 6. třídě 
2. Gabriela Koutníková – bydliště Svitavy, členka rady třídních důvěrníků v 5. a třídě 
3. Martina Hlaváčková – bydliště Svitavy, členka rady třídních důvěrníků ve 4. a třídě  
4. Radka Tauerová – bydliště Svitavy 

 
Volby budou probíhat tajně a jednokolově. Volič označí jednoho kandidáta. Po volbě budou 
kandidáti seřazeni podle počtu získaných hlasů, dva s nejvyššími počty hlasů se stanou členy 
školské rady.  
Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň pětina všech oprávněných osob, 
jinak se volba opakuje.  
Zvolení kandidáti se stávají členy školské rady od 1. 7. 2021. Stávajícím členům skončí 
členství 30. 6. 2021.  
 
 
 
 
Ve Svitavách dne 12. 5. 2021     Mgr. Milena Baťková 
               ředitelka školy  
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