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Vážení rodiče, 
již podruhé v průběhu dvou školních roků se na Vás obracím ve věci voleb do Školské rady při 

Masarykově základní škole ve Staré Pace na volební období let 2020–2023. Doposud jsme 
totiž volby z řad rodičů našich žáků nemohli pro epidemickou situaci v souvislosti s COVID-
19 uskutečnit. Mandát stávající školské rady byl z rozhodnutí MŠMT prodloužen do doby tří 
měsíců po uplynutí ukončení nouzového stavu. Volby se proto musí uskutečnit v co možná 
nejkratším termínu. 

Proto jsme plánovali uskutečnit volby za rodiče žáků na plenární schůzce rodičů dne 30. 9. 
2021. Bohužel nestabilní epidemická situace i doporučení MŠMT nás nutí k tomu, abychom 
ve škole neuskutečňovali hromadné akce, kde se shromažďuje větší množství lidí. Z tohoto 
důvodu budeme muset přistoupit k variantě korespondenčního hlasování. Ze zákona je 
odpovědný za organizaci voleb ředitel školy. Pravomoci školské rady vymezuje § 168 
školského zákona. 

Pro uskutečnění voleb touto formou bude třeba, abyste mi v termínu do 30. září 2021 zaslali 
návrhy na nominaci kandidátů z Vašich zákonných zástupců žáků na e-mailovou adresu: 
pavel.antos@post.cz Návrh kandidáta/kandidátky bude obsahovat jméno, příjmení a třídu, 
kde má své dítě. Navrhovatel může navrhnout více kandidátů, a to i sám sebe. Poté budete 
seznámeni se jmény nominantů a provedete vlastní tajnou korespondenční volbu přes 
internetovou aplikaci FORMS, do které budete mít jako rodiče přístup. Technický způsob 
voleb a jejich termín bude upřesněn. 

S ohledem na platné zásady GDPR Vám nemůžu zaslat ani nikde zveřejnit jména rodičů našich 
žáků. Záležet bude na Vás, jak se mezi sebou jako rodiče domluvíte a koho vyberete jako 
kandidáty pro samotnou volbu. Je však nutné, aby každý kandidát byl o své nominaci 
informován a dal k ní svůj souhlas. 

Pro Vaši informaci uvádím, že v uplynulém volebním období pracovaly ve školské radě za 
rodiče žáků paní Romana Doubková, jako předsedkyně ŠR a paní Mgr. Gabriela Paulusová. 
Dalšími členkami, které se podařilo zvolit řádným způsobem jsou: za zřizovatele paní Hana 
Hylmarová a paní Mgr. Kateřina Krejčová, za pedagogy školy paní Mgr. Jitka Krausová a paní 
Mgr. Soňa Stuchlíková. 

Ve škole si uvědomujeme, že tento způsob voleb je vskutku neobvyklý, ale vzhledem k tomu, 
že škola nemůže být bez svého zákonem stanoveného správního a dozorčího orgánů, 
nevidíme jinou možnost. 

Předem Vám děkuji za ochotu a spolupráci. 
 
 

Ve Staré Pace dne 16. 9. 2021. 
Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy 
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