Vážení zákonní zástupci žáků školy,
koncem školního roku 2016/2017 uplyne tříleté funkční období činnosti školské rady. Z tohoto
důvodu bych Vás ráda informovala o přípravách a průběhu voleb do nové školské rady pro
nastávající funkční období
Pravomoci školské rady (§ 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.):
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy (např. České školní inspekci).
Školská rada se schází zpravidla dvakrát během školního roku, a to na základě rozhodnutí svého
předsedy.
Na zasedání může být pozvána ředitelka školy, která však není oficiálním členem školské rady.
Na členy školské rady se můžete obracet s připomínkami a náměty pro školu.
Jestliže máte zájem kandidovat do školské rady naší školy, vyplňte a zašlete mailem nebo
podejte osobně žádost do 11. dubna 2017
………………………………………………………………………………………………………………

Kandidatura do školské rady pro funkční období - školní rok 2017/2018 –
2019/2020
jméno a příjmení, případný titul:
věk:
povolání:
datum a podpis:
………………………………………………………………………………………………………………..
Listinu kandidátů vyvěsíme na vývěsce školy a zveřejníme na www.zsvdomcich.cz
20. dubna 2017
Volby do školské rady proběhnou 23. května 2017 ve vestibulu školy od 8:00 do 18:00
hodin (tento den jsou i konzultační schůzky)

Za každého žáka školy hlasuje pouze jedna „oprávněná osoba“. V případě dvou a více
sourozenců mohou hlasovat obě „oprávněné osoby“, a to za předpokladu, že bude
dodrženo pravidlo: 1 žák – jedna oprávněná osoba – 1 odevzdaný hlas

Ing. Zuzana Horáková Radová
ředitelka školy

