Pozvánka k volbám do školské rady
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků Střední průmyslové školy stavební, Plzeň,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při volbách do školské rady. Budeme velmi rádi,
když se aktivně prostřednictvím školské rady zapojíte do života školy ať již tím, že se
seznámíte s kandidáty a přijdete k volbám, nebo budete sami kandidovat.
Školský zákon nejlépe popisuje roli školské rady ve škole. Dovolte tedy, abychom citovali
školský zákon, jehož § 167 se činností školské rady zabývá.
Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada je orgán školy
umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a
zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, ve středních
a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí se na
zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby
na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy
České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na
vyhlášení konkurzu na ředitele školy.
Věříme, že zapojení zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků do správy školy
pomůže kvalitě vzdělávacího procesu a spokojenosti Vás a Vašich dětí.
Zájemce o kandidaturu z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků prosíme
o zaslání krátkého životopisu do 11. 6. 2021, ve kterém se krátce představíte svým voličům
z řad zákonných zástupců a zletilých žáků.
Životopis bude přes uzavřený systém Komens rozeslán zákonným zástupcům nezletilých
žáků a zletilým žákům.
Voliče prosíme, aby se v termínu 28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 dostavili do školy a zvolili své
kandidáty. Bližší informace průběhu volby budou zveřejněny.
Děkujeme Vám předem za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.
Ing. Jitka Maulová
ředitelka školy

