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Oznámení
O

konání doplňujících voleb do školské rady
na období od 1.9. 2017 do 31.8. 2020
Vážení rodiče a žáci,
dovolte abychom Vás informovali o konání doplňujících voleb do školské rady, která byla
zřízena radou Moravskoslezského kraje dne 1.9.2005, usnesením č. 18/895 ze dne 13.
července 2005.
Vzhledem ke skutečnosti, že k datu 3 1.8. 2018, jeden ze dvou členů Školské rady, kteří
zastupují zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, přestal být v souladu s Článkem 6,
bod 2. písm. f Volebního řádu Školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, členem
Školské rady, musí proběhnout doplňující volby do Školské rady jednoho nového člena,
který bude zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy do konce
tříletého funkčního období tzn. do 3 1.8. 2020.
Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Ve smyslu 167 odst.2 školského zákona v platném znění a v souladu se Zásadami zřizování
školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách Moravskoslezského
kraje a jejich doplňku č.3, schváleného radou kraje usnesením č. 102/7829 ze dne 7.6. 2016
s účinností ode dne 1.7. 2016, má školská rada střední školy 6 členů.
Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků jsou voleni 2 členové.
Z řad pedagogických pracovníků školy 2 členové a poslední 2 členové rady jsou jmenování
zřizovatelem.
Ředitelka školy jmenuje tříčlennou volební komisi k přípravě a provedení voleb.
Doplňující volby do Školské rady se budou konat ve dnech dne 3.12 4.12. 2018 a 10.12
11.12. 2018 v době od 10.00 do 10.20 a od 13.15 do 13.35 hod. v budově školy tajnou
volbou, formou hlasovacích lístků, které zákonní zástupci nezletilých žáků předají
prostřednictvím svých dětí a zletilí žáci osobně. Takto bude zvolen 1 nový člen rady školy
z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých.
Návrhy kandidátů budou volební komisí přijímány do 15.11. 2018.
Tímto si Vás dovolujeme požádat o spolupráci a zapojení do činnosti školy.
V případě zájmu o práci ve školské radě, kontaktujte Mgr. Andreu Černou (zástupkyně
ředitelky školy pro praktické vyučování). Vaše jméno bude zařazeno do kandidátky.
Věříme, že Vaše aktivní zapojení do správy škoy bude přínosné pro její rozvoj.
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