Vážení rodiče, v září 2020 proběhne v naší škole volba zákonných zástupců nezletilých žáků
do školské rady Masarykovy základní školy Horní Bříza. Dovolte mi, abych Vás při této příležitosti
krátce seznámila s funkcí této instituce a průběhem volby.
Školská rada je orgán, stanovený zákonem, který se podílí na správě školy. Školská rada
Masarykovy základní školy Horní Bříza se sestává ze 3 zástupců pedagogů (volba přímou, tajnou
volbou), 3 zástupců nezletilých žáků školy a 3 zástupců jmenovaných zřizovatelem. Školská rada se
vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvaluje
školní řád, výroční zprávu o činnosti školy, pravidla pro hodnocení žáků, podílí se na zpracování
koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává
podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy. Funkční období členů je 3 roky. Scházíme se většinou 2x ročně, ev. v případě
mimořádných situací.
Funkční období stávajících členů skončilo s koncem minulého školního roku (2019/2020), ale
vzhledem k vyhlášenému Nouzovému stavu nebylo možné zorganizovat spravedlivé volby.
Průběh volby: Tento leták pro Vás slouží jako návrhový lístek. Do spodní části tohoto lístku
můžete zapsat jméno zákonných zástupců nezletilých žáků naší školy, o kterých se domníváte, že by
byli vhodnými kandidáty. Návrhový lístek prosím odevzdejte třídnímu učiteli vašeho dítěte nejpozději
do 11.9.2020
Doporučené kandidáty následně oslovíme, zda by v případě zvolení byli ochotni se stát členy
školské rady. Z těchto kandidátů sestavíme hlasovací lístek.
Během třídních aktivů dne 22.9.2020 proběhne vlastní volba. Každý rodič bude mít možnost
označit tři kandidáty uvedené na hlasovacím lístku. Zvoleni budou 3 zákonní zástupci s nejvyšším
počtem hlasů. O výsledku vlastní volby Vás budeme informovat.

Děkuji za spolupráci

MUDr. Petra Gregorová
předsedkyně školské rady

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

Návrhový lístek (odevzdat do 11.9.2020)
Do školské rady Masarykovy základní školy Horní Bříza navrhuji tyto zástupce nezletilých žáků školy:

