VOLBA ZÁSTUPCŮ RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY
Vážení zákonní zástupci,
dle školského zákona č.561/2004 je v naší škole od roku 2005 ustanovena
šestičlenná školská rada složená ze zástupců rodičů (2), pedagogů (2) a
zřizovatele (2).
Školská rada se mimo jiné vyjadřuje ke vzdělávacím programům školy, schvaluje školní řád a
pravidla pro hodnocení žáků, projednává koncepci rozvoje školy, rozpočet a hospodářské
výsledky školy, výroční zprávu a může také podávat podněty či oznámení zřizovateli a řediteli
školy. Volební řád a stanovy ŠR jsou k dispozici na nástěnce ve škole nebo na školním webu
www.zschrastice.cz.
Právě nyní končí tříleté volební období ŠR, a proto připravujeme nové volby. Budou voleni
dva zástupci z vašich řad. Před vlastními volbami, které proběhnou během TŘÍDNÍCH
SCHŮZEK (pondělí 20.11.2017, 15.00-17.00 h.) vás žádáme o následující: pokud máte zájem
pracovat ve školské radě, vraťte nám vyplněnou spodní část lístku. Stanete se tímto
kandidátem na místo člena školské rady a budete do ní voleni. Stejně tak můžete navrhnout
svého kandidáta, který s tím však musí souhlasit. Lístek můžete zaslat doporučeně poštou na
naši adresu, přinést osobně do školy nebo poslat prostřednictvím Vašich dětí. Poslední termín pro
odevzdání těchto kandidátních lístků je 16. listopadu 2017. Lístky doručené po tomto datu
nebudou přijaty.
O kandidátech, způsobu a průběhu voleb budete předem informováni (týdenní plány a školní
web). Bližší informace vám podá ředitel školy (739 691 120, 318 695 382) nebo je najdete na
školních internetových stránkách www.zschrastice.cz.
S pozdravem
Mgr. Karel Derfl
karel.derfl@zschrastice.cz

………………………….………………………………………………………………………………………………………

ŠKOLSKÁ RADA - ZŠ a MŠ CHRAŠTICE
(Volba 2 zástupců v ŠR za rodiče žáků ZŠ na období 2017-2020)

Navrhuji za člena školské rady při ZŠ a MŠ Chraštice:
Jméno:

Příjmení:

Věk:

Profese:
Výše navrhovaný souhlasí se svojí kandidaturou za člena ŠR
Jméno:
Podpis
(čitelně)
datum:
…………………….………………………………………………………………………………………………………

ŠKOLSKÁ RADA - ZŠ a MŠ CHRAŠTICE
(Volba 2 zástupců v ŠR za rodiče žáků ZŠ na období 2017-2020)
Mám zájem kandidovat za člena školské rady při ZŠ a MŠ Chraštice
Jméno:
Příjmení:
Věk:
Profese:
Datum:

Podpis:

