Příbor, 11. září 2017
V souladu s § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) jmenovala dne 11.9. t.r. ředitelka
školy volební komisi pro volby do Školské rady ZŠ Jičínská 486, Příbor, okr. Nový Jičín.
Volební komise svolává všechny oprávněné osoby (rodiče nezletilých žáků a pedagogické pracovníky
školy) k volbám do Školské rady.
Volby do Školské rady proběhnou v pondělí, 2. října 2017,
od 16:00 do 18:00
v budově školy, Jičínská 486, Příbor.
Volby do Školské rady proběhnou v souladu s volebním řádem školské rady, schváleným Radou města
Příbora usnesením č. 58/15/1 ze dne 7. 6. 2017.
Volební komise oznamuje:
• Školská rada existuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Školskou radu zřizuje
zřizovatel. Školská rada má 9 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí
zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů
školské rady je tři roky. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
• Činnost a pravomoci školské rady upřesňuje § 168 školského zákona. 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,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Volební komise vyzývá zákonné zástupce nezletilých žáků k podání návrhů kandidátů na členství ve
Školské radě. Návrhy podávejte volební komisi elektronickou, písemnou anebo ústní formou. Pro
elektronickou resp. písemnou komunikaci použijte adresu školy, resp. e-mailovou adresu kanceláře
školy: kancelar@zsjicinska.cz. Pro ústní formu osobní kontakt anebo telefon školy 556 722 485.
Volební komise stanovuje konečný termín k podání návrhů na členství ve Školské radě. Termínem je
pondělí, 25. září 2017 v 18:00. Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn na internetových
stránkách školy dne 27. září 2017.
Volební komisi tvoří: Mgr. René Brinda (předseda), Mgr. Michaela Mendeová a Ing. Zdeněk Liška,
všichni ZŠ Jičínská 486, Příbor.

