
Vážení zákonní zástupci, 

v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje školská rada. 

Školská rada při Základní škole, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace je 6  členná ve složení:   

2 zástupci za zřizovatele, 2 zástupci za pedagogické pracovníky a 2 zástupci za zákonné zástupce.  

Současný mandát členů školské rady zaniká k 11.7.2021, proto se 28.6. 2021 budou konat volby do 

školské rady pro období 2021 – 2024.  Tímto Vás oslovuji s možností kandidovat na člena školské rady za 

zákonné zástupce.  

Návrhy na člena školské rady za zákonné zástupce zasílejte na přiloženém kandidátním lístku na 

podatelna@zsjundrov.cz do 11.6.2021, případně osobně vložte v zalepené obálce na vrátnici školy do 

sběrného boxu do 11.6.2021 

Z Vašich návrhů volební komise sestaví kandidátní listinu a 28.6.2021 budete moci tajnou volbou osobně 

zvolit své dva zástupce od 8:00 do 16:00 vhozením volebního lístku se zatrženým navrhovaným 

kandidátem do volební urny na vrátnici školy. Volič, obdrží hlasovací lístek, ve kterém před jménem svého 

kandidáta udělá křížek. Volí se pouze dva z navržených kandidátů. (Volební lístek s označením více 

kandidátů je neplatný.) Volební lístek Vám bude vydán na základě prokázání se občanským průkazem, 

případně jiným dokladem totožnosti na vrátnici školy v den voleb.  

Pokud by volba byla neplatná, bude se volba opakovat v náhradním termínu. 

V minulém období Vás zastupovali: Mgr. Marcela Šímová a pan Ing. Václav Mrhač, kterým děkuji za jejich 

práci a činnost v školské radě.  

Informace ke školské radě: 

mandát ve školské radě trvá 3 roky (v případě mandátu zákonného zástupce, po dobu vzdělávání jeho 

dítěte, poté mandát zaniká) 

Kompetence školské rady 

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon): 

− 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 školy 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, 

Více informací o školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT. 

V Brně, 25.5.2021                                                                                Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy 
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