
 

 

 

 
Vážení žáci a zákonní zástupci,   

obracím se na Vás žádostí o návrh kandidátů do školské rady.  Církevní střední škola pedagogická 

a sociální Bojkovice je školská právnická osoba a dle Školského zákona má následující orgány:  

1. Rada školské právnické osoby -  Členy rady jmenuje a odvolává zřizovatel (v našem 

případě Česká kongregace sester dominikánek. Rada schvaluje rozpočet, schvaluje školní 

vzdělávací programy, projednává návrhy změn zřizovací listiny, aj. 

2. Školská rada – Školská rada má 3 členy. Jednoho člena jmenuje zřizovatel na návrh 

ředitelky školy. Jednoho člena volí mezi sebou jako zástupce pedagogický sbor.  Jeden 

člen je volen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků nebo ze zletilých žáků. 

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,  schvaluje školní řád, schvaluje 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí 

se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,  projednává návrh rozpočtu právnické 

osoby na další rok, 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,  podává 

návrh na odvolání ředitele,  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.  

 
Kandidát pro volby do školské rady 

Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák školy může navrhovat kandidáta pro volby do 

školské rady. Je možné navrhnout i sám sebe. K podání návrhu se použije příslušný formulář. 

Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb 

(tj. 19. října 2022), popřípadě v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, 

vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena 

v souladu s volebním řádem.  

Návrhy na kandidáty je možno podat do 14. října 2022 do 16 hodin písemně na adresu školy 

k rukám ředitelky. Poté bude na webových stránkách školy zveřejněna kandidátní listina.  Protože 

je třeba, aby Vámi navržený kandidát s kandidaturou souhlasil, prosím, abyste ho osobně 

kontaktovali a aby svůj souhlas potvrdil podpisem, případně abyste k návrhu připojili kontaktní 

údaje, na základě kterých ho o vyjádření souhlasu požádá volební komise. 

 

Děkuji Vám předem za Vaše návrhy. 

 

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka 
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