
VYHLÁŠENÍ VOLEB
DO ŠKOLSKÉ RADY
(2 zástupci rodičů – zákonných zástupců)

 
Vážení rodiče – zákonní zástupci, v následujících dnech proběhnou v naší
organizaci volby do školské rady. Dle školského zákona vzniká při každé
škole školská rada. V naší škole jsou v radě 2 zástupci zřizovatele (obce),
dva zástupci rodičů, dva pedagogové. Své zástupce si jednotlivé skupiny
navrhnou a zvolí. Funkční období je 3 roky.
 
Školská rada má ve své kompetenci, mimo jiné, schvalovat výroční zprávu
školy, školní řád, hospodaření školy. Dále se vyjadřuje ke školním
vzdělávacím programům, chodu školy, upozorňuje na problémy, předkládá
škole podněty, zapojuje se do života školy a jiné. Schůze školské rady jsou
minimálně dvakrát za rok. Setkání svolává předseda, kterého si volí členové
rady.
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do 12. 5.
Ředitel školy osloví jednotlivé nominované
kandidáty, zda souhlasí a požádá je o krátký
text (vlastní představení a své
zapojení v radě).

16. 5.
Zveřejnění potvrzených kandidátů, hlasovací
lístky nebudou rozesílány.
 

PRŮBĚH VOLEB ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

do 6. 5. 2022
Rodiče žáků naší MŠ a ZŠ mohou předložit řediteli školy návrhy kandidátů 
(mailem, písemně, osobně), můžete předložit kohokoli včetně sebe.
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23. 5. VOLEBNÍ DEN
Vestibul školy od 6.30 do 8.15, 12.00 – 16.00, hlasovat mohou zákonní
zástupci dětí školy, tedy každý rodič dostane jeden lístek. Pověřená osoba
u hlasovací urny vydá hlasovací lístek. Jiný termín než výše určený není
možný. Pokyny k hlasování budou upřesněny
dle počtu kandidátů.
 
26. 5. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU VOLEB
Zprávou v Edookit-u, na webu školy.
 

Je pro mne důležité, v jakem prostředí se vzdělávají naše děti. 
Jsem ráda, že jsem měla možnost se zapojit do teamu školské rady 
a vyjádřit se k návrhům školy, tvoření školního vzdělávacího programu 
a sdělovat praktické postřehy a podněty. Zpětné vazby rodičů a pohled 
 "zvenčí” je zásadní a cenný. Společně tvoříme prostor a zázemí pro naše
děti. Využijte této možnosti i vy, má to smysl! 

(Šárka Lankočí, zástupce rodičů v minulém období)

Za přípravný výbor:
Petr Coufal, Jakub Gottvald, Petr Juráček


