
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

 
Volba členů školské rady pro období 2018 – 2020 

 

Vážení rodiče, 

Rada města Frýdek-Místek svým usnesením č. 14/122/2014 schválila Volební řád školské rady při 
základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek a to s účinností od 1. 10. 2014. 
Tímto řádem se bude řídit volba členů školské rady, které volí zákonní zástupci žáků a pedagogičtí 
pracovníci naší školy. Zvolená školská rada zahájí činnost 1. 1. 2018.  
 
Základní informace o činnosti školské rady:  

 Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování. 

 Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 

 Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny. 

 Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 

 Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření 
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.  

 Projednává inspekční zprávy České školní inspekce. 

 Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 
ve školství a dalším orgánům státní správy.  

 
Školská rada naší školy bude mít šest členů – dva zástupce zřizovatele, dva zástupce pedagogických 
pracovníků školy a dva zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.  Členové rady jsou voleni 
na tři roky. 
 
Ředitel školy v souladu s platnou legislativou jmenoval tříčlennou volební komisi, včetně náhradníků: 
Členové: 

1) Mgr. Yweta Vítková (náhradník: Mgr. Jiří Karásek)   
2) Monika Squerzi (náhradník: Mgr. Lukáš Maršálek) 
3) Bc. Jaroslava Marášková (náhradník: Mgr. Petr Literák) 

 
Volby proběhnou dne 22. 11. 2017  

 v 15.00 ve sborovně školy (pedagogičtí pracovníci) 

 v 17.00 ve školní jídelně (zákonní zástupci žáků) 
 
Časový harmonogram voleb: 

1) Vyhlášení voleb        20. 10. 2017 
2) Zveřejnění kandidátů voleb       6. 11. 2017 
3) Volba zástupců nezletilých žáků a zástupců za pedagogické pracovníky 22. 11. 2017 
4) Opakovaná volba        12. 12. 2017 

 

 

Ve Frýdku-Místku 19. 10. 2017     Mgr. Zbyněk Šostý, ředitel školy 
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