
PED Academy School, základní škola, s.r.o. 
Suchdolská 85/14, Sedlec, 160 00 Praha 6 

 

Vyhlášení voleb do Školské rady 
 

Na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání (dále jen „školský zákon“), v platném znění, § 167 odst. 2, a na základě Volebního řádu pro 

volby členů školských rad základní školy schváleného zřizovatelem soukromé školy  

Vyhlašuje 

 

PhDr. Markéta Frývaldská – Betinská, PhD., ředitelka PED Academy School, základní škola, s.r.o. 

volby do Školské rady PED Academy School, základní škola, s.r.o. 

 

Místo konání: PED Academy School, základní škola, s.r.o.  

            Boudníkova 2514/7, Praha 8 

 

Den konání: čtvrtek 16.12.2021 

 

• Pro pedagogické pracovníky PED Academy School, základní škola, s.r.o.  

• Pro zákonné zástupce nezletilých žáků PED Academy School, základní škola, s.r.o. 

 

Volby pedagogických pracovníků PED Academy School, základní škola, s.r.o. proběhnou tajným 

hlasováním dne 15.12. v době od 8,30 do 16,30 hod 

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků PED Academy School, základní škola, s.r.o. proběhnou 

tajným hlasováním dne 16.12.2021 v době 8,30 do 17,30.  

 

Kandidátem na člena Školské rady (dále jen „kandidát“) se může stát každý občan, který je plně 

svéprávný. Lhůta uplatňování kandidatur na člena Školské rady PED Academy School, základní škola, 

s.r.o., je do 13.12.2021 do 12,00 hod.  

 

Kandidáty lze uplatňovat písemně na adresu školy nebo na emailovou adresu: info@pedacademy.cz.  

 

Příloha č. 1 Oznámení o konání voleb do školské rady PED Academy School, základní škola, 

s.r.o.  

 

Příloha č. 2 Návrh kandidáta zákonného zástupce nezletilých žáků PED Academy School, 

základní škola, s.r.o.  

 

 

 

V Praze dne 15. 11. 2021 

 

        

        PhDr. Markéta Frývaldská – Betinská, Ph.D.,  

ředitelka školy 

          v. r. 

 

mailto:info@pedacademy.cz


 

Příloha č. 1 

Oznámení o konání voleb do školské rady PED Academy School, základní škola, s.r.o. 

 

Vážení rodiče,  

ráda bych Vás informovala o připravovaných volbách do školské rady naší školy.  

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, tedy Ing. Renáta Frouzová, která vydala volební řád.  

Školský zákon si klade za cíl umožnit rodičům podílet se na „školních věcech“ a správě školy, a to 

v rámci zřízení školské rady.   

Školská rada je složena z jednoho zástupce jmenovaného zřizovatelem, jednoho pedagogického 

pracovníka naší školy a jednoho zákonného zástupce nezletilých žáků.  

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a její úkoly jsou stanoveny v § 168 Školského zákona.  

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků svého zástupce do školské rady ani na základě opakované 

výzvy, jmenuje zbývajícího člena školské rady ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři 

roky.  

Volby proběhnou 

ve středu 15. prosince 2021 v čase od 8,30 do 16,30 v naší škole PED Academy School, základní 

škola, s.r.o.  – pro volbu člena z pedagogického sboru PED Academy School, základní škola, 

s.r.o. 

ve čtvrtek 16. prosince 2021 v čase od 8,30 do 17,30 v naší škole PED Academy School, základní 

škola, s.r.o. – pro volbu člena ze zákonných zástupců nezletilých žáků PED Academy School, 

základní škola, s.r.o.  

Do školské rady může kandidovat jakýkoliv zákonný zástupce nezletilého žáka. Podmínkou je plná 

způsobilost k právním úkonům a také písemný souhlas s kandidaturou do školské rady. Návrh 

kandidáta je potřeba doručit písemně (či prostřednictví emailové adresy in@pedacademy.cz) spolu 

s písemným souhlasem s kandidaturou. Vzor uvedených listin je k dispozici na internetových 

stránkách školy www.pedacademy.cz. Uvedené listiny musí být doručeny do školy nejpozději do 

13.12.2021 do 12,00 hodin.  

Z platně navržených osob sestaví volební komise seznam kandidátů, jimž budou moci voliči ve 

volbách dát svůj hlas. Voliči musí po příchodu do místa voleb na výzvu prokázat svoji totožnost 

občanským průkazem. Volí se tajným hlasováním, a to vhozením volebního lístku se jménem a 

příjmením kandidáta do volební urny. Za každého nezletilého žáka volí jen jeden zákonný zástupce. 

Výsledky voleb budou zveřejněny na stránkách školy www.pedacademy.cz nejpozději do 20.12.2021.  

Složení volební komise:  

Předsedkyně: PhDr. Markéta Frývaldská – Betinská, Ph.D. 

Členové: Mgr. Adam Konopa 

    Mgr. Art. Michal Pavlík, DiS. art  

 

        PhDr. Markéta Frývaldská – Betinská, Ph.D.,  

ředitelka školy 

mailto:in@pedacademy.cz
http://www.pedacademy.cz/
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Příloha č. 2  

NÁVRH KANDIDÁTA NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ  

Za kandidáta na člena školské rady za zákonné zástupce žáků navrhuji tuto sobu:  

Jméno a příjmení   

Bydliště   

Rok narození   

 

Označená osoba se svou kandidaturou souhlasí, což dokládá v níže uvedené příloze.  

V Praze dne …………………………………. 

Navrhl:  

Jméno a příjmení   

Bydliště   

Podpis    

 

 

 

 

SOUHLAS S KANDIDATUROU DO ŠKOLSKÉ RADY 

PED Academy School, základní škola, s.r.o. 

Já, níže podepsaný:  

Jméno a příjmení   

Bydliště   

Rok narození     

 

Prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou na člena školské rady PED Academy School, základní 

škola, s.r.o. ve volbách konaných dne 16.12.2021.  

 

V Praze dne………………………………………….. 

 

Podpis ………………………………………………. 

 

 




