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Vážení rodiče, 

30. 6. 2021 končí volební období členům Školské rady z řad rodičů a zletilých 

žáků, a i pedagogických pracovníků. Je tedy potřeba uskutečnit nové volby, 

které uspořádáme dne 24. 6. 2021 v budově školy. 

 

Nyní vás prosíme o návrhy kandidátů na dva zástupce z řad vás rodičů 

(zletilých žáků). Můžete to být vy, nebo návrh projednejte s aktivním 

rodičem ve vašem okolí a s jeho souhlasem můžete návrh podat za něj. Je 

vhodné, aby bylo navrženo více kandidátů než pouze dva, aby byl umožněn 

výběr.  

 

Jaká je činnost ve školské radě? 

Školská rada je velmi důležitý orgán školy, který může podávat návrhy a 

jednat v podstatě ve všech oblastech týkajících se života školy. Jednat může 

nejen s ředitelem školy, ale i jinými institucemi a orgány. Schvaluje výroční 

zprávu školy, vyjadřuje se ke změnám ve školním řádu, k hospodaření školy, 

také k působení ředitele školy při jeho potvrzování ve funkci na další období 

apod. Školská rada se schází zpravidla dvakrát ročně. V případě potřeby 

může její předseda svolat radu i vícekrát. Funkční období je na tři roky. 

 

Prosím zapřemýšlejte, kdo z vás by se chtěl a mohl v této funkci (pozici) 

angažovat. Je opravdu nutné, aby tento orgán byl funkční. 

 

Vaše návrhy očekáváme do pátku 21. 5. 2021 na adresu školy nebo e-mailem 

na vancatova@waldorfska.cz, či je možné osobně předat v kanceláři školy.  

 

Následně pak od 24. 5. 2021 budou kandidatury zveřejněny po dobu 30 ti dnů 

a pak se mohou konat volby. 

 

za přípravný volební výbor 

 

Magdaléna Vančatová Spáčilová, ředitelka školy 

Kamila Balcarová, předsedkyně Školské rady  

Lenka Redlichová, členka Školské rady 
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