Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
2020-2023
(PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY)
Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,
a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitelka školy doplňkové volby do školské rady,
která na základě rozhodnutí zřizovatele má 6 členů
(2 za zřizovatele; 2 za zákonné zástupce žáků; 2 za pedagogy).

Školská rada
je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci
školy.
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 školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření 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
 Volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční osobně vhozením hlasovacího lístku do
zapečetěné urny na místě určeném ve středu 23. 6. 2022 od 8:00 do 18:00.
 Kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře písemně v kanceláři školy. Přihláška
bez podpisu kandidáta nebude přijata.
 Lhůta pro podání přihlášek pedagogických pracovníků je ode dne vyhlášení voleb
do 20. 6. 2022 do 8:00, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.
 Průběh voleb se řídí volebním řádem, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb do školské
rady.

V Praze dne 13. 6. 2022

Mgr. Eva Čuříková,
ředitelka školy

