Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Ostrava, příspěvková organizace
Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
(funkční období 09/2020 – 08/2023)
Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 6/449 ze dne 6. 4. 2005 se zřizují při základních,
středních a vyšších odborných školách školské rady.
Školská rada se podílí na správě školy. Má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři
roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří následující:
a) vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve SŠ a VOŠ stipendijní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu 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 konkurzu na ředitele školy
Volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých se budou konat ve středu
16. září 2020. Informace o kandidátech do školské rady a volebním řádu budou uvedeny na našich internetových
stránkách, dále budou k dispozici na sekretariátě školy a také ve volební místnosti.
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění přiložené návratky a její doručení do 15. 9. 2020 10:00 na naši školu.
Současně Vás chci požádat o Vaši účast při vlastních volbách.
Ing. Zbyněk Pospěch
ředitel školy

V Ostravě dne 7. 9. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA
Mám zájem kandidovat do školské rady při SPŠ elektrotechniky a informatiky Ostrava,:
* Nehodící se škrtněte

ANO* - NE *

V případě ANO, uveďte: ……………….…………………………………………………………………...
jméno, příjmení a bydliště
Zde prosím uveďte svou stručnou osobní charakteristiku, pracovní zkušenosti, vztah k výchově, škole apod.:
:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon:……………………………………………..
e-mail:……………………………………………
Dne ……………………………………………….

Podpis:…………………………………………

Příjmení a jméno žáka, třída – tiskacím písmem:
…………………………………………………..
596 127 364
596 118 465-6

info@spseiostrava.cz
http://www.spseiostrava.cz

KB Ostrava
BÚ: 9733761/0100

IČ: 00602132
DIČ:CZ00602132

