Volby zákonných zástupců do školské rady
Vážení rodiče podle §167odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuji
volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady Základní školy Krnov, Dvořákův okruh 2,
okres Bruntál, příspěvková organizace
Volby se budou konat dne 22. 11. 2017 po třídních schůzkách od 16:00 hodin do 18:00 hodin v budově
školy.
Školská rada je orgánem školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků , pedagogickým
pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a
dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, vydá rovněž její volební řád. Počet jejích členů je šest. Třetinu členů
školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen
zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Členy školské rady volí
oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidáta je nutné získat nadpoloviční většinu platných
hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem. Oprávněný volič sdělí volební komisi
jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy (u
třídního učitele při třídních schůzkách) vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve
volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které
hlasuje, v počtu odpovídajícím počtu volných mandátů (tj. 2) a hlasuje vhozením takto označeného
hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím
lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat.
Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných
zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na
kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb Členové volební
komise: Mgr. Krygelová Alena, Mgr. Fajkusová Jana, Mgr. Procházková Ivana.
Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení
svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební
lístek neplatný.

V Krnově 9.10.2017

Mgr. Boris Stodůlka, ředitel školy

