
 

 

 

Č.j.: WSB-108/2023 

V Brně dne 25. 1. 2023 
 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 
NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2023 – 2025 

Ředitel Waldorfské školy Brno - střední školy, základní školy a mateřské školy, příspěvkové 

organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje volby do školské 

rady, kterými budou voleni zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupci zletilých 

žáků ve školské radě. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady (na webu a 

nástěnce školy). 

Datum konání voleb:      8. – 10. března 2023 

 (časy budou upřesněny při zveřejnění seznamu kandidátů) 

  

Místo konání voleb:        Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8 (vestibul a kancelář školy) 

       

Evidence kandidátů:        30. 1. - 17. 2. 2023  

  

Návrhy kandidátů (s níže uvedenými údaji): 

-          předejte osobně v písemné formě na sekretariátu nebo vhoďte do schránky u hlavního vchodu 

-          zašlete e-mailem na adresu wskola@waldorf-brno.cz  

-          zašlete poštou na adresu školy (nejlépe doporučeně) 

Bude uvedeno jméno, příjmení (věk, povolání) kandidáta a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu. 

Seznam navržených kandidátů, kteří s návrhem projeví souhlas, bude zveřejněn nejpozději do 21. 2. 

na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy www.waldorf-brno.cz  

Při organizaci voleb bude dbáno na dodržování ochrany osobních údajů. 

 

Složení školské rady: 

Školská rada pro základní a střední školu má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci 

nezletilých žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci školy a 2 členy jmenuje zřizovatel. 

Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období rady je 3 roky. 

 
Školská rada podle § 168 zákona 561/2004 Sb.: 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a 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 konkursu na ředitele školy. 

 

 

 

Mgr. Tomáš Jedlička 

ředitel školy 
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