Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace
Školní 90, 747 92 Háj ve Slezsku, tel.: 553 773 333, fax: 553 773 942,
e-mail: skolahaj@volny.cz, www.skolahaj.cz

V Háji ve Slezsku dne 23. 5. 2018
OZNÁMENÍ
Ředitel Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace oznamuje, že
25. 6. 2018 se budou konat volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých
žáků a zletilých žáků.
Volba z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhne v budově
Základní školy Háj ve Slezsku od 13:30 do 16:00 hodin.
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. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovil počet členů na 6 a
vydal její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané
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 právnické osoby na další rok, 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,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Navrhovat kandidáty mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci pro volbu z jejich
řad a pedagogičtí pracovníci pro volbu z řad pedagogů tak, že návrh doručí písemně (na
sekretariát) na adresu školy do 7. 6. 2018.
Po uplynutí této lhůty budou navrženi kandidáti vyzváni, aby předložili písemný souhlas
s kandidaturou. Dne 15. 6. 2018 pak budou zveřejněny seznamy kandidátů.
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