
 

 

 

Vážení rodiče, 

 
zveme Vás na volby tří zákonných zástupců nezletilých žáků ZŠ Ořechov do školské rady, které proběhnou v pondělí 

20. 11. 2017 ve sborovně ZŠ v době od 16 - 18h.  

V této době rovněž proběhnou konzultace rodičů s učiteli o prospěchu a chování žáků. 

 

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se při základních školách zřizuje školská rada (dále jen ŠR). Je to orgán školy 

umožňující  zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.  

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí 

pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy nemůže být 

členem rady. 

 

Třídní učitelé ZŠ Ořechov oslovili některé rodiče - zájemce o činnost ve školské radě. Termín voleb byl stanoven na pondělí 

20.11.2017. 

 

Kompetence školské rady: 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

e) podílí se  na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení 

hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

h) podává podněty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní 

zprávy 

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

 

ZŠ a MŠ Ořechov 

   
--------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kandidátka zákonných zástupců žáků do ŠR ZŠ Ořechov 
  

  1. Haraštová  Simona              mateřská dovolená             Ježkov 8, Ořechov 

 

  2. Holzová Eva   finanční referent             Hajany 105 

 

  3. Mazánková Hana, Ing.  vedoucí logistiky             Bakešova 23, Ořechov 

 

  4. Palacková Marie               admin. pracovnice                   Nová 756/24, Ořechov 

 

  5. Procházka Jiří, Ing.  zaměstnanec VÚ 2427             Sokolská 13, Ořechov 

 

  6. Schoř Pavel   dělník               Na Rybníkách 221, Silůvky 

 

  7. Šmídová Veronika   mateřská dovolená             Svadilov 16, Ořechov 

 

  8. Záděra Ivan   řidič - strojník              Tikovická 526/17, Ořechov 

 
 

Označte kroužkem pořadové číslo nejvýše tří kandidátů, ve sborovně ZŠ vložte do volební obálky, pak do volební urny. 

Volič má povinnost prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu, případně cestovního pasu. 


