VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
v souladu s ustanovením § 167 školského zákona jsou vyhlášeny volby do školské rady.
Termín: čtvrtek 20. 10. 2022
Místo konání: kancelář školy, budova Alešova 50, Vodňany
Doba konání voleb: 7:00 - 16:00
Účastní se: zákonní zástupci žáků ZŠ, zákonní zástupci žáků Gymnázia a zletilí žáci Gymnázia.
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí jednu třetinu členů školské rady, tj. 3 členy.
Za zákonné zástupce a zletilé žáky může být do školské rady zvolen kterýkoli zákonný zástupce nebo
zletilý žák.
Do kandidátky se mohou přihlásit zájemci z řad rodičů o práci ve školské radě do 30. září 2022 včetně,
a to písemně na adrese školy nebo emailem na adrese: info@zsgvodnany.cz.
Jmenný seznam kandidátů vyvěsí volební komise nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb na veřejně
přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy.
Volební lístky budou k dispozici ve volební místnosti.
Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a
§ 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání).
Pravomoci školské rady:
·
·
·
·
·
·
·
·

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
schvaluje školní řád a navrhuje změny
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
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

Počet členů a složení školské rady:
·
·
·
·

Školská rada má 9 členů
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel základní školy, tj. Město Vodňany.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků
Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy

·
·

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen oprávněnými
osobami nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Školská rada zasedá dvakrát ročně.

Ve Vodňanech dne 20. 9. 2022
Mgr. Barbora Křížková Louženská, ředitelka školy

