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Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ Brno, Novoměstská 21, p. o. na funkční
období 2021 - 2024
Ředitel Základní školy Brno, Novoměstská 21 v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2020 - 2023. Volby budou probíhat v souladu
s volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v
působnosti MŠMT.
Průběh voleb bude zajišťovat tříčlenný přípravný výbor v čele s předsedkyní, kterou ustanoví
ředitel školy, a jeho složení bude zveřejněno na hlavní nástěnce školy.
Podání návrhů na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců zasílejte (sdělte)
předsedkyni volební komise Jitce Hrubé, email: kancelář@zsnovomestska.cz nebo zástupkyni
ředitele školy Mgr. Dagmar Černé email: zástupkyně@zsnovomestska.cz do 04. 06. 2021.
Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy
pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel (MŠMT).
Datum konání voleb: 08. června 2021 v průběhu třídních schůzek
Místo konání voleb:
vestibul budovy Novoměstská 21
Školská rada je zřizována dle §167 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. Jejím úkolem je podílet
se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky.
Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Toto vyhlášení bylo uveřejněno na www stránkách a na nástěnkách školy u hlavního vchodu.
V Brně dne 17. 5. 2021
Mgr. Josef Jelínek
ředitel školy

