Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s ukončením volebního období současné školské rady. Jako zákonní
zástupci žáků máte právo kandidovat, být voleni a volit členy školské rady.
Děkuji Vám všem za spolupráci nejen při volbě členů školské rady, protože rozvoj mnichovického školství
je v zájmu našich dětí.
Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy
Školská rada (výtah ze zákona)
Školská rada se dle nového školského zákona (§ 167 a 168 zák.č. 561/2004 Sb.) zřizuje jak při základních,
středních tak i vyšších odborných školách. Školská rada je orgánem 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 stanovuje počet jejich členů a vydává
její volební řád.
Školská rada se zabývá:
vyjadřuje se 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, vyjadřuje se k rozboru hospodaření 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
Školská rada při Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha - východ
Školská rada, kterou jmenuje zřizovatel školy Město Mnichovice, má 9 členů, z toho: 3 osoby volené ze
zákonných zástupců žáků, 3 zvolení pedagogové školy a 3 zástupci jmenovaní za zřizovatele.
Volební období 2011 – 2014: Předseda: Mgr. Jitka Hánová (do 3/2014 Ing. Antonín Carda)
1/3 zvolena za zákonné zástupce žáků: Michal Bláha, Mgr. Jitka Hánová, Miloslav Šindelář
1/3 jmenovaná zřizovatelem: Ing. Antonín Carda (do 3/2014), Simona Skácelová, Margita Valentová, Mgr.
Jakub Žvejkal (od 4/2014)
1/3 zvolena za pedagogické pracovníky: Mgr.Veronika Antonínová, Mgr. Lenka Babišová, Ing. Ildikó Šalamova
Volby do školské rady Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ
za zákonné zástupce žáků na období 2014 - 2017
Zájemci z řad rodičů oznamte svou kandidaturu do středy 12. listopadu 2014 (písemné vyplnění formuláře a
odevzdání třídnímu učiteli nebo přímo vedení školy)
Volby do školské rady proběhnou v termínu třídních schůzek 19. 11. 2014.
KANDIDÁT (zákonní zástupci žáků) VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2017
ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MNICHOVICE
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