Vyhlášení voleb do školské rady
Vážení rodiče!
Vzhledem ke skončení nouzového stavu je nezbytně nutné do 12. 7. 2021 provést nové
volby do školské rady naší základní školy. Je tedy zapotřebí zvolit za zákonné zástupce žáků
jednoho člena školské rady podle pravidel volebního řádu.
Prosím Vás, abyste nejpozději do 10. 6. 2021 prostřednictvím třídních učitelů navrhli
řediteli školy kandidáty. Kandidátem se může stát zletilá osoba navržená kýmkoliv ze
zákonných zástupců žáka, přičemž zákonný zástupce může navrhnout i sám sebe. Kandidát
musí písemně souhlasit se svou nominací. U každého kandidáta je nutno uvést jméno a
příjmení, věk, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Očekáváme, že volby
proběhnou dne 22. 6. 2021 v jídelně ZŠ, Brno, Herčíkova 19 v době od 17.00 do 19.30 hod.
tajným hlasováním do připravené urny. V současné chvíli však není jisté, jestli bude možné
volby uskutečnit prezenčním způsobem. Pokud tomu zabrání epidemiologická situace,
proběhnou volby mezi přihlášenými kandidáty dálkovým online hlasováním ve stejný termín i
čas.
Školská rada je zřizována dle par.168 zákona 561/2004 v platném znění. Jejím úkolem
je podílet se na správě školy. Funkční období rady je 3 roky. Školská rada zasedá nejméně
dvakrát ročně a její první zasedání svolává ředitel školy.
Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému
uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávy ČŠI
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy
Toto vyhlášení bylo uveřejněno dne 4. 5. 2021 na www.zshercikova.cz a nástěnce školy ve
vstupní hale.

