
Základní  škola  Petřiny  -  sever ,  Praha  6 ,
Na Okraji 43/305, PSČ 162 00  e-mail:skola@zspetriny.cz,tel:235090730

Vážení rodiče,
ráda bych Vás oslovila v souvislosti s blížící se volbou ŠKOLSKÉ RADY.  
Důležitým partnerem, který má vliv na činnost školy, je právě Školská rada. Je poradním orgánem, zasahujícím
do činnosti  školy  v oblastech,  které  jí  vymezuje  legislativa  (§  168  a  169 Školského  zákona).  Její  složení  ze
zástupců města, rodičů a pedagogů umožňuje posuzovat činnost školy z různých úhlů pohledu a může tak škole
pomoci při zefektivnění práce. Šestičlenná školská rada je volena vždy na 3 roky.  Možná si někteří z  Vás vybaví
poslední volbu konanou na podzim roku 2019, ze které vyšla školská rada ve složení : 
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2019 - 2022

MČ PRAHA6
Mgr. Jakub Stárek jstarek@praha6.cz 
Mgr. Jan Bartůšek jan-bartusek@seznam.cz   

RODIČE ŽÁKŮ ZŠ PETŘINY- SEVER
Karolína Houdková kaa.houdkova@gmail.com 
Sylvie Boumová Sylvie.Boumova@seznam.cz

UČITELÉ ZŠ PETŘINY-SEVER
Mgr. Eva Pilařová e.pilarova@zspetriny.cz 
RNDr. Petr Blažka p.blazka@zspetriny.cz

Školská rada se scházela dle možností a řešila  zodpovědně všechny  úkoly vyplývající z  jednacího řádu školské 
rady. Zdárně jsme přečkaly období COVIDU, řešili jsme distanční výuku, situace v některých třídách, opakovaně 
naplněnost školy, otázku zápisů do prvních tříd i losování a mnohé další podněty. Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem členům školské rady za vstřícný přístup ke škole a dobrou spolupráci.  
Nyní nás čeká nová volba obou zástupců rodičů, členů pedagogického sboru  a doplnění  zástupců MČ Prahy 6.

Organizací  voleb je pověřen přípravný výbor ve složení : 
Předseda výboru:  ředitelka školy   Mgr. Jana Kindlová 
Členové výboru:  předsedkyně rady školy  Karolína Houdková (rodič)
                                předseda SRPŠ Roman Plischke 
                                RNDr. Petr Blažka (pedagog)
   

 Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a písemnou formou eviduje 
všechny osoby oprávněné volit členy školské rady. Dále eviduje návrhy na kandidáty a organizuje 
průběh voleb, zaznamenává výsledky hlasování, pořizuje zápis o volbách a vyhlašuje výsledky voleb do 
školské rady.  

 Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden 
zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný 
počet hlasů . 

 Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna čtvrtina zákonných zástupců.
 Termín voleb je stanoven na 28 a 29. 11. 2022 v době konzultačních hodin.
 Při nedostatečné účasti voličů by bylo nutné opakovat volby ještě v předvánočním čase. 
 Volební řád je v plném znění zveřejněn na webových stránkách školy – www.zspetriny.cz

Vážení rodiče, prosím Vás o návrhy kandidátů do voleb školské rady do 4.11.2022, a to zapsáním jména 
navrhovaného kandidáta do elektronického formuláře.  
O průběhu volebních příprav a kandidátce Vás budu před termínem voleb informovat. 
Na spolupráci se těší a srdečně zdraví                                                       

                                                                                                                       Mgr. Jana Kindlová
                                                                                                                            ředitelka školy
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Školská rada

1.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a 
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy.

2.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. 
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 
třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

3.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci 
nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

4.
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

5.
Opakované znovuzvolení členů rady není v rozporu s platným volebním  řádem.  v nové úpravě 
chybí, vynecháme?

6. 
Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě 
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

7.
Funkční období členů školské rady je tři roky.

8.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první 
zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen 
zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním 
zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje 
schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

                                                                             9.
Doplňovací volby se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen RŠ jejím 
členem před skončením volebního období. Funkční období člena ŠR zvoleného v předčasných 
nebo doplňovacích volbách končí shodně s  funkčním období členů RŠ zvolených v řádných 
volbách.

                                                                               10.
Funkce člena RŠ skončí před uplynutím funkčního období
a.) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady
b.) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena ŠR zřizovatelem do rukou předsedy   
    RŠ
c.) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí
d.) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání ŠR, pokud tak stanoví volební řád, 
     nebo
e.) dnem, kdy byl do funkce člena RŠ zvolen nový člen v předčasných volbách
f.) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním 
     vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být žákem 
školy.



Kompetence 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 jejich změny
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok

projednává inspekční zprávy České školní inspekce
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 
ve školství a dalším orgánům státní správy
podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

-ředitel školy je povinen zvláštními právními předpisy poskytne ředitel školy radě školy 
pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
-o schválení dokumentů   uvedených v textu (viz výše) rozhodne RŠ do 1 měsíce od jejich 
předložení ředitelem školy. Pokud RŠ tento dokument neschválí, ředitel školy předloží 
dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel.
Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednávání do 1 měsíce od jejich 
předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu zřizovatel.
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