Volby do Školské rady SZeŠ Tábor a Školské rady VOŠ Tábor

Samostatné shromáždění oprávněných osob a samostatné shromáždění pedagogů
V souladu s čl. III volebního řádu byla svolána shromáždění:
1. Samostatné shromáždění oprávněných osob:
a) zákonní zástupci žáků – 30. 3. 2017 od 16.00 hod. v rámci Schůzek s rodiči
b) studenti Vyšší odborné školy – 30. 3. 2017 od 10.30 hod. v uč. č. 61
2. Samostatné shromáždění pedagogů – 30. 3. 2017 od 7.00 hod. ve sborovně školy
Program shromáždění:
1. Sdělení o konání voleb do školské rady
2. Význam školské rady a její hlavní úkoly
3. Výzva k podání návrhů kandidátů do školské rady
4. Oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů
5. Oznámení způsobu volby, místa a času

ad 1)
Účastníkům shromáždění bylo sděleno ukončení tříletého volebního období stávajících členů
Školské rady SZeŠ Tábor a Školské rady VOŠ Tábor. Současná Školská rada SZeŠ Tábor a
Školská rada VOŠ Tábor má 15 členů, tj. 5 zástupců oprávněných osob, 5 zástupců pedagogů
a 5 osob jmenovaných zřizovatelem. Na shromáždění bylo vzhledem ke sníženému počtu
žáků na střední škole a studentů na vyšší odborné škole rozhodnuto snížit počet členů školské
rady na 12 se zachováním poměru složení členů školské rady.
ad 2)
a) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
b) žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.
c) Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu
volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy.
d) Funkční období školské rady je tři roky.
e) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
f) Školská rada:
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému
uskutečňování,
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
- 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.
ad 3)
Výzva k podání návrhů kandidátů do školské rady – návrhy na kandidáty do Školské rady
SZeŠ Tábor a Školské rady VOŠ Tábor lze podávat do 14. 5. 2017 v 15.00 hod.
Viz příloha.
ad 4) Oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů – listina kandidátů bude zveřejněna
ve vývěsce školy a na internetových stránkách školy dne 15. 5. 2017.
ad 5) Oznámení způsobu volby, místa a času – volby se budou konat ve sborovně školy
dne 7. 6. 2017 v době 10.00 hod. – 15.00 hod. formou tajného hlasování hlasovacími lístky,
které voliči obdrží ve volební místnosti.
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Příloha

Výzva
ke kandidaturám do Školské rady SZeŠ Tábor
z řad oprávněných osob a pedagogů
V souladu s posláním Školské rady se budou konat dne 7. 6. 2017 volby členů Školské
rady VOŠ a SZeŠ Tábor.
Školská rada SZeŠ je patnáctičlenná a je složena rovným dílem ze zástupců:
- nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů
- pedagogických pracovníků školy
- jmenovaných zřizovatelem
Kandidatury do Školské rady VOŠ a SZeŠ Tábor je možné podávat formou
kandidátních lístků:
- v kanceláři školy
- prostřednictvím třídních učitelů
Uzávěrka kandidatur je 14. 5. 2017 v 15.00 hod.
Přípravný výbor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kandidátní lístek
V letošním roce proběhnou volby do Školské rady VOŠ a SZeŠ v Táboře. Školská
rada se skládá ze zástupců zřizovatele, pedagogů školy, studentů VOŠ a zákonných
zástupců žáků SZeŠ. Školská rada se schází 2x ročně a projednává problematiku
spojenou s výchovně vzdělávacím procesem a chodem školy.
Mám zájem o práci ve školské radě: ANO NE
Příjmení a jméno: ………………………………………………………..
Podpis: …………………………………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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