
Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84 

Volby do školské rady při Základní škole a Mateřské škole při FN Motol 

Vážení rodiče, 

vzhledem k blížícímu se ukončení funkčního období školské rady vyhlašuji nové volby. Volby 
do školské rady jsou vyhlášeny na základě § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon) a Volebního řádu pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných Hlavním 
městem Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1. 

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům 
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a 
dalším osobám podílet se na správě školy. 

 Školská rada má tyto pravomoci: 
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování, 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád školy, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, 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 vyhlášení konkurzu na ředitele školy. 
 
Školská rada se schází alespoň dvakrát ročně a její funkční období je tříleté. Podle rozhodnutí 
zřizovatele má školská rada 6 členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí pedagogičtí pracovníci a 
dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků.  
Kandidáty se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy. 
Pokud máte zájem kandidovat do školské rady, prosím přihlaste se předsedkyni přípravného 
výboru Mgr. Ivaně Vilímkové písemně e-mailem (vilimkova@skolamotol.com) nebo 
telefonicky 22443 5701, 731 182 819, termín odevzdání přihlášek je 16. února 2022. 

Volby za zákonné zástupce nezletilých žáků se uskuteční ve středu 23.2.2022   od 15.00 do 
17.00h ve sborovně školy – V Úvalu 84, Praha 5 (ubytovna sester, 4.patro). Volební lístky 
obdrží voliči přímo u voleb. 

Těšíme se na Vaši účast. 

Informace o volbách do školské rady při ZŠ a MŠ při FN Motol najdete na www stránkách 
školy – www.skolamotol.cz. 
 
V Praze dne 19.1. 2022                                                     Mgr. Vlasta Průchová, ředitelka školy 

http://www.skolamotol.cz/

