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Volby členů školské rady Malostranské základní školy 

 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým 
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 6 
členů. Funkční období je 3 roky. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (MČ Praha 1), 
třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 
 
Dne 7. 11. 2020 skončí funkční období 2 členů školské rady zvolených za pedagogické pracovníky a 
dvou členů zvolených zákonné zástupce nezletilých žáků 
 
Proto ředitel školy dne 18.6.2020 vyhlásil nové volby: 
 
1. za pedagogické pracovníky na den 1. 9. 2020. Volby se uskuteční na pedagogické radě. 
Zvoleni budou dva zástupci na tříleté funkční období s počátkem funkčního období 8. 11. 2020. 
Oprávněnými voliči jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Za platné se považují volby, jichž se 
zúčastní alespoň jedna polovina oprávněných voličů. 

 
Zveřejnění kandidátů: 
 

Kandidát číslo 1:  Květa Joslová – učitelka přípravné třídy 
Kandidát číslo 2:  Mgr. Jitka Šiklová – učitelka 2. stupně a výchovná poradkyně 

 
2. za zákonné zástupce nezletilých žáků na dny 1. 9. 2020, 3. 9. 2020 a 8. 9. 2020 Volby se 
uskuteční ve dny třídních schůzek v obou budovách školy. Zvoleni budou dva zástupci na tříleté 
funkční období s počátkem funkčního období 8. 11. 2020. 
Oprávněnými voliči jsou všichni zákonní zástupci nezletilých žáků. Za platné se považují volby, 
jichž se zúčastní alespoň jedna čtvrtina oprávněných voličů. 
 
Zveřejnění kandidátů: 
 

Kandidát číslo 1:  Martina Patočková – matka dvou žáků školy; novinářka 
Kandidát číslo 2:  Lukáš Tesárek – otec žáka školy; ředitel gastronomických provozů 

Malostranské besedy 
 
Dále ředitel školy zřídil přípravný výbor pro organizaci voleb ve složení: 
 
Mgr. Renata Turková, Ing. Jitka Voldánová, Mgr. Marcela Zobalová 

 
 
Pozn.: 
Volba bude probíhat podle §167 školského zákona a podle Volebního řádu pro volbu školské rady 
(usnesení Rady MČ Praha 1 č. u05-0288 ze dne 18.4.2005). 
 
  
 

V Praze dne 18. 8. 2020  Mgr. Renata Turková, předsedkyně přípravného výboru 
 
 

  


