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Oznámení o konání voleb do Školské rady  
při Základní škole logopedické a Mateřské škole logopedické, Praha 10, 

Moskevská 29 
 
Vážení rodiče, kolegyně 
 

v roce 2017 skončilo volební období Školské rady při Základní škole logopedické 
a Mateřské škole logopedické, což je důvodem k vypsání termínu voleb nové Školské rady na 
období 2017-2020 
 
Školská rada se skládá ze šesti členů: 

� dva zástupce jmenuje zřizovatel školy 
� dva zástupce volí členové pedagogického sboru z řad pedagogických pracovníků školy 
� dva zástupce volí zákonní zástupci z řad zákonných zástupců školy 

 
1. Volba zástupců pedagogických pracovníků 

a) Do 31. října navrhnou pedagogové ZŠ a MŠ logopedické ředitelce školy vhodné 
kandidáty ze svého středu 

b) Bude sestavena volební komise, jejímiž členy nemohou být kandidáti do připravených 
voleb. 

c) Všichni navržení kandidáti budou osloveni volební komisí, a pokud vyjádří souhlas 
s kandidaturou, budou zapsáni na kandidátní listinu. 

d) Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhnou na hodnotící pedagogické radě dne 
14. 11. 2017. 

 
Právo volit mají všichni pedagogičtí pracovníci. Volby jsou tajné. Každý oprávněný volič 
zakroužkuje pouze dva kandidáty na hlasovacím lístku. Do Rady budou zvoleni dva 
z navržených kandidátů, kteří ve volbách získají nejvíce hlasů. 
 
2. Volba zástupců rodičů (resp. zákonných zástupců nezl. žáků) 

a) Třídní učitelky osloví rodiče nezletilých žáků, kteří projevili zájem o kandidaturu do 
Školské rady. Podmínkou kandidatury je v případě zákonných zástupců skutečnost, že 
jejich dítě je žákem školy. 

b) Do 14. listopadu budou všichni kandidáti zveřejněni v budově školy. 
c) Volby zástupců rodičů proběhnou 23. listopadu 2017 od 1600 hodin, volební místnosti 

jsou třídy. 
 
Volební komise spočítá hlasy pedagogických pracovníků i hlasy rodičů a oznámí jména čtyř 
členů Rady pro volební období ředitelce školy. 
Volební období nové Školské rady při ZŠ a MŠ logopedické je tříleté. Školská rada je poradní 
orgán ředitelky školy, který se vyjadřuje k podstatným dokumentům školy. 
 
 
 
V Praze dne 19. října 2017                            Mgr. Iva Prášilová 

ředitelka školy 


