Vážení rodiče,

Č.j.: ZSMSHB/46/2018

dovolte mi Vás oslovit následující žádostí. Ustanovení § 197 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuje řediteli školy
zorganizovat volby do školské rady. Školská rada bude mít celkem 6 členů:
1. 2 členy zvolíte z Vašich řad Vy, zákonní zástupci nezletilých žáků školy.
2. 2 členy zvolí pedagogičtí pracovníci školy.
3. 2 členy jmenuje zřizovatel
Poznámka: Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků
nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této
školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a ani jmenován zřizovatelem.

Žádám Vás o spolupráci při volbách členů školské rady podle výše uvedeného odstavce 1).
Organizace voleb proběhne takto:
1. Vyplníte připojené prohlášení, kde vyjádříte svůj případný zájem o práci ve školské radě.
2. Na základě Vašeho vyjádření v prohlášení bude sestavena kandidátní listina a hlasovací lístek.
3. Hlasovací lístek bude oprávněným voličům po ověření jejich totožnosti předán před termínem voleb na
sekretariátu školy nebo v den voleb v místě, kde se volby konají.
4. Termín voleb bude upřesněn na webových a facebookových stránkách školy a v žákovské knížce.
Nemůžete-li se k volbám dostavit osobně, lze hlasovací lístek doručit zmocněnou osobou.
Členem školské rady nesmí být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada
zasedá nejméně 2x ročně. Vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o
činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování
koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy ČŠI, apod.
Děkuji Vám za spolupráci.

V Horním Benešově: 10. 4. 2018

Mgr. Žanda Zdeněk
Karel Semerád, v. r.
ředitel školy
předseda volebního orgánu
……………………………………………………………………………………………………………………….
zde odstřihněte

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace,
Školní 338, 793 12 Horní Benešov
Volby do školské rady dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský
zákon) v současně platném znění.

Prohlášení:
Prohlašuji, že mám – nemám (nehodící se škrtněte) zájem o uvedení mé osoby, zákonného zástupce
nezletilého žáka, na kandidátní listině voleb do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Horní
Benešov, okres Bruntál, Školní 338, 793 12 Horní Benešov.
V Horním Benešově dne: …………..

……………………. ………………… ……………....
Jméno a příjmení

Podpis

tel. (dobrovolné)

………………………. ……………………. .………………...
Jméno a příjmení
Podpis
tel. (dobrovolně)
Poznámky:
1. V případě, že žák má dva zákonné zástupce (oba rodiče), může být na kandidátní listinu v případě
zájmu nominován pouze jeden z nich, toto jméno podtrhněte.
2. Toto prohlášení odevzdejte nejpozději do 13. 4. 2018

