Volby do školské rady
Vážení rodiče,
v následujících dnech proběhnou volby 2 zástupců z řad zákonných zástupců žáků ZŠ do
Školské rady.
Je tedy možnost aktivně se zapojit do činnosti školy. Podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona, v aktuálním znění se Školská rada:
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.
Co tedy můžete udělat? Můžete se přihlásit jako kandidát, nebo nominovat kandidáta, do
Školské rady do 25. 10. 2019 a po případném zvolení v ní pracovat a plnit výše uvedené
úkoly dané školským zákonem.
Po odsouhlasení nominací budou mít kandidáti prostor pro písemnou prezentaci do
7.11. 2019 na nástěnce ve vchodu školy.
Dne 8.11.2019 proběhnou volby. Volební lístek v obálce dostanou žáci předem domů.
Volební lístek bude možné vhodit do připravené urny umístěné ve vchodu školy. Vyhlášení
výsledků voleb proběhne 12.11.2019.
Martina Hovorková
Základní škola a mateřská škola Hnízdo v Úněticích, příspěvková organizace
_________________________________________________________________________
Vážení rodiče,
máte-li chuť pracovat ve Školské radě či chcete-li někoho navrhnout za kandidáta, vyplňte,
prosíme, následující přihlášku:
Přihláška
Navrhuji sebe
nominuji jako kandidáta
(prosím označte, zda se jedná o Vaši kandidaturu či někoho navrhujete)
Jméno: …………………………………………………………………………………………
Příjmení: ………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………
Kontakty: ………………………………………………………………………………………
Vyslovuji souhlas se svojí kandidaturou.
Podpis

…………………………………

Prosíme o předání přihlášek do 25. 10. 2019 osobně nebo e-mailem.

