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Prodloužení funkčního období členů školských rad 
 
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 
funkční období členů školských rad (dále „ŠR“) při základních školách zřizovaných SMFM mělo 
původně v souladu s ustanovením § 167 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, skončit 31. 12. 2020. Dle vyjádření MŠMT za stávající mimořádné situace vyvolané 
epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo dokonce nemožné zorganizovat 
volby do ŠR. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do ŠR jsou vybaveni technikou, 
která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají 
nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k pravomocím a povinnostem 
ŠR ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu uplynutí funkčního období 
v době mimořádné situace, nemohly ŠR fungovat.  
MŠMT proto vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů 
ŠR základních škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době 
od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční 
období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. 
Závěr: Funkční období členů ŠR při základních školách zřizovaných SMFM, které mělo skončit 
31. 12. 2020, se opatřením MŠMT prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení 
nouzového stavu. 
Žádáme Vás o předání této informace předsedovi ŠR při Vaší škole s tím, aby 
bezodkladně o této skutečnosti informoval ostatní členy školské rady. 
Děkujeme za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
 
otisk razítka 
 
 
Ing. Jiří Adámek 
vedoucí OŠKMaT 
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