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VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2021 – 2024 
  
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 
1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje volby do Školské rady v souladu s Volebním 
řádem pro volby členů do Školské rady a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.  

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým 
pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. 

Školská rada je šestičlenná – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci pedagogických pracovníků a 2 zástupci 
rodičů (zákonní zástupci nezletilých žáků). Funkční období členů školské rady je tři roky (červen 2021 – 
červen 2024). 
 
Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady  
 
 
Kandidatury na člena školské rady za zákonné zástupce žáků bylo možné uplatnit od 20. 4. 2021 do 14. 5. 
2021.  
 

Termín voleb:  od 18. 5. do 26. 5. 2021 
formou online hlasování ve webové aplikaci Bakaláři. 

 
 
1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se z důvodu epidemiologických opatření uskuteční formou 
online hlasování ve webové aplikaci Bakaláři.  

2. Je potřeba si otevřít webové stránky naší školy www.zskop17.cz a tam se přihlásit přes přihlašovací 
údaje RODIČŮ do Bakalářů.   

3. Hlasování se provádí z nabídky Ankety – vyplňování anket a volbou ikony tužky. Danou volbu je 
potřeba kliknutím potvrdit. 
 
4. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 17. 5. 2021 na internetových stránkách 
školy, na úřední desce u vchodu do budovy školy a také v aplikaci Bakaláři.  

5. Výsledky voleb budou zveřejněny dne 27. 5. 2021 na stejných místech (viz bod 4.). 

 

 

V Kopřivnici dne 17. 5. 2021      Mgr. Zdeňka Havlíková 
         ředitelka školy 
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