č. j. ZSHr 246/2021 řš
Komu:

Zákonní zástupci (rodiče)
Zřizovatel – OÚ
Pedagogická rada

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY HRADIŠTKO, OKRES PRAHA-ZÁPAD
Vážená paní starostko,
vážení rodiče,
vážené kolegyně a kolegové,
s koncem nouzového stavu skončilo také období, po kterou bylo prodlouženo působení školské rady
naší školy, které působí od ledna 2018 ve složení
Markéta Šafránková-Bejkovská – za rodiče,
Lucie Hašková – za zřizovatele,
Vlastimil Stejskal – za pedagogy.
Tímto jim všem děkujeme za dosavadní práci a energii, kterou do činnosti v posledních letech
věnovali.
Nové složení školské rady by mělo být jmenováno nejpozději k 11. červenci 2021.
Činnost školské rady se řídí zejména § 167 – 168 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním
platném znění (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=%C2%A7167%20%20%C2%A7168#f2875284)

Vážená paní starostko,
tímto vás prosím zařazení do jednání zastupitelstva a sdělení jména člena školské rady za
zřizovatele v dalším období, jakmile to bude možné.
Rodiče oslovujeme prostřednictvím školního informačního systému Edookitu. Volba proběhne
pomocí označených „papírových lístků“. Výsledky budou k dispozici cca 25. června 2021.
Volba z řad pedagogů proběhne na pedagogické radě 17. 6. 2021.

Vážení rodiče,
volba Vašeho zástupce musí probíhat „lístkovým systémem“. Nejdříve je však zapotřebí mít pro
volbu kandidáty. Svůj zájem o členství ve školské radě v období 2021 – 2024 můžete ovšem sdělit
prostřednictvím „elektronické“ ankety, která je dostupná v Edookitu.
Nemáte-li možnost vyplnění ankety v Edookitu, můžete využít přílohu.
Anketu vyplňte prosím do 11. června 2021. Na základě Vašich odpovědí budou připraveny a
v následujícím týdnu obdrží Vaše děti označené volební lístky. Na odevzdání volebních lístků bude
následně stanovený čas do 23. června 2021, kdy dojde k součtu hlasů a vyhlášení výsledku.
V následujícím období nás čeká změna školního vzdělávacího programu podle aktuální verze RVP,
zdolávání hrozeb i hledání nových příležitostí. Jednou z možností je i úprava volebního řádu, který
by umožnil digitální volbu.
Ředitel školy dále informuje starostku obce a zařídí volbu v rámci pedagogické rady.
Vážené kolegyně a kolegové,
zástupcem z řad pedagogického sboru může být člen pedagogické rady, což jsou učitelé, příp.
asistenti pedagoga (jsou v organizační složce základní školy).
Volba zástupce pdg. ve školské radě proběhne na pedagogické radě dne 17. června 2021.
Dále byla informována starostka obce a zákonní zástupci prostřednictvím Edookitu.

Za vyřízení a Vaši aktivitu předem děkuji.

V Hradištku dne 3. 6. 2021
...........................................
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

č. j. ZSHr 246/2021 řš

Komu:
Zřizovatel – OÚ

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY HRADIŠTKO, OKRES PRAHA-ZÁPAD
Vážená paní starostko,
vážení rodiče,
vážené kolegyně a kolegové,
s koncem nouzového stavu skončilo také období, po kterou bylo prodlouženo působení školské rady
naší školy, které působí od ledna 2018 ve složení
Markéta Šafránková-Bejkovská – za rodiče,
Lucie Hašková – za zřizovatele,
Vlastimil Stejskal – za pedagogy.
Tímto jim všem děkujeme za dosavadní práci a energii, kterou do činnosti v posledních letech
věnovali.
Nové složení školské rady by mělo být jmenováno nejpozději k 11. červenci 2021.
Činnost školské rady se řídí zejména § 167 – 168 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním
platném znění (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=%C2%A7167%20%20%C2%A7168#f2875284).
Vážená paní starostko,
tímto vás prosím zařazení do jednání zastupitelstva a sdělení jména člena školské rady za
zřizovatele v dalším období, jakmile to bude možné.
Rodiče oslovujeme prostřednictvím školního informačního systému Edookitu. Volba proběhne
pomocí označených „papírových lístků“. Výsledky budou k dispozici cca 25. června 2021.
Volba z řad pedagogů proběhne na pedagogické radě 17. 6. 2021.
Za vyřízení předem děkuji
V Hradištku dne 3. 6. 2021
...........................................
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

č. j. ZSHr 246/2021 řš

Komu:
Zákonní zástupci (rodiče)

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY HRADIŠTKO, OKRES PRAHA-ZÁPAD
Vážená paní starostko,
vážení rodiče,
vážené kolegyně a kolegové,
s koncem nouzového stavu skončilo také období, po kterou bylo prodlouženo působení školské rady
naší školy, které působí od ledna 2018 ve složení
Markéta Šafránková-Bejkovská – za rodiče,
Lucie Hašková – za zřizovatele,
Vlastimil Stejskal – za pedagogy.
Tímto jim všem děkujeme za dosavadní práci a energii, kterou do činnosti v posledních letech
věnovali.
Nové složení školské rady by mělo být jmenováno nejpozději k 11. červenci 2021.
Činnost školské rady se řídí zejména § 167 – 168 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v aktuálním
platném znění (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=%C2%A7167%20%20%C2%A7168#f2875284)
Vážení rodiče,
volba Vašeho zástupce musí probíhat „lístkovým systémem“. Nejdříve je však zapotřebí mít pro
volbu kandidáty. Svůj zájem o členství ve školské radě v období 2021 – 2024 můžete ovšem sdělit
prostřednictvím „elektronické“ ankety, která je dostupná v Edookitu.
Nemáte-li možnost vyplnění ankety v Edookitu, můžete využít přílohu.
Anketu vyplňte prosím do 11. června 2021. Na základě Vašich odpovědí budou připraveny a
v následujícím týdnu obdrží Vaše děti označené volební lístky. Na odevzdání volebních lístků bude
následně stanovený čas do 23. června 2021, kdy dojde k součtu hlasů a vyhlášení výsledku.
V následujícím období nás čeká změna školního vzdělávacího programu podle aktuální verze RVP,
zdolávání hrozeb i hledání nových příležitostí. Jednou z možností je i úprava volebního řádu, který
by umožnil digitální volbu.
Ředitel školy dále informuje starostku obce a zařídí volbu v rámci pedagogické rady.
Za Vaši aktivitu předem děkujeme.
V Hradištku dne 3. 6. 2021
...........................................
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

