
 

 
VYHLÁŠENÍ VOLEB  
DO ŠKOLSKÉ RADY 

 
Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY 

  
  Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14, příspěvková 
organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
  
 

volby do školské rady. 
 
 
Datum konání voleb: úterý 20. 3. 2018 od 16.00 hod do 18.30 hod 
 
Místo konání voleb:  Brno, ZŠ Milénova 14, v prostorách školní jídelny 
 
Evidence kandidátů:  od 19. 2. do 5. 3. 2018 
 
 
Přihlášky do kandidátky: 

 předejte osobně na ředitelství školy  

 zašlete poštou na adresu ředitelství školy 

 zašlete e-mailem na adresu skola@zsmilenova.cz 
 
Přihlásit do kandidátky se mohu zájemci o práci ve školské radě písemně 
s připojenou krátkou charakteristikou. Při organizaci voleb bude dodržena 
ochrana osobních údajů. 
 
Kandidátní listina bude zveřejněna od 6. 3. 2018 na informačních tabulích 
školy a na webových stránkách školy – www.zsmilenova.cz 
 
  

Článek 1 
Příspěvková organizace 

  
Název: Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14,  

příspěvková organizace 
Sídlo:  638 00 Brno, Milénova 14 
IZO:  049466607 
Zastoupená: Mgr. Jiřím Křenkem, ředitelem školy 
  
 

Článek 2 
Školská rada 

  
1. Statutární město Brno, městská část Brno-sever jako zřizovatel Základní 

školy Brno, Milénova 14, rozhodlo v souladu se školským zákonem zřídit 
školskou radu. 
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2.  Školská rada má tři členy, kteří jsou jmenováni a voleni: 
- třetinu, tj. 1 člena, jmenuje zřizovatel; 
- třetinu, tj. 1 člena, volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci ze svých řad; 
- třetinu, tj. 1 člena, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy. 
 
3. Funkční období členů školské rady je tříleté. 
 
4.  Školská rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady a na svém 

prvním zasedání stanoví svůj jednací řád. 
 
5.  Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí 

předseda. 
  
6. K přijetí jednacího řádu a dalších návrhů je třeba nadpoloviční většiny všech 

členů školské rady. 
 
7.  Pravomoci školské rady jsou vymezeny § 168 odst. 1 a odst. 3 školského 

zákona. 
 
8.  Členství ve školské radě je čestné. 
 
9. Členství zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo 

úmrtím člena, zrušením školské rady či odsouzením člena pro úmyslný 
trestný čin. V případě zaměstnance školy členství zaniká, pokud přestal být 
jejím zaměstnancem, a v případě zákonného zástupce žáka zaniká, jestliže 
tento žák přestal být žákem školy.  

  
 

Článek 3 
Ředitel školy 

  
1. Nemůže být členem školské rady. 
 
2. Svolává první zasedání školské rady. 

 
  

Článek 4 
Volební řád školské rady 

  
Vydalo Statutární město Brno, městská část Brno-sever dne 14. 10. 2005. 

 
 
 
 
 

 
V Brně dne 16. 2. 2018      
        Mgr. Jiří Křenek  
            ředitel školy 

 

 


