
Základní škola a Mateřská škola Skřipov, 
okres Opava, příspěvková organizace, Skřipov 120 

 
Informace pro zákonné zástupce žáků 

Vážení rodiče ,  

v letošním školním roce končí tříleté funkční období členů Školské rady ZŠ Skřipov a proto vám nabízíme 

možnost pracovat ve školské radě v dalším volebním období. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům 

žáků, pedagogickým pracovníkům a ostatním osobám podílet se na správě školy.  Schází se dle potřeby, 

nejméně 2 x  do roka.  

Na základě  § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,  středním, vyšším odborném a  

jiném vzdělávání ( školský zákon), jsou školské radě přiděleny tyto následující kompetence :  

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k 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 školní rok, 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, aj.  

V případě zájmu oznamte svou kandidaturu osobně v ředitelně školy nebo odevzdejte vyplněnou přihlášku 

prostřednictvím svého dítěte třídní učitelce nejpozději do  8. 11. 2017. 

Seznam kandidátů bude po uvedeném termínu zveřejněn na webových stránkách školy.  Volby se budou 

konat dne 14. 11. 2017 (den konání třídních schůzek). Organizace a průběh voleb bude zveřejněn na 

webových stánkách školy v sekci Školská rada 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

Mgr. Bc. Eva Víchová 

ředitelka školy 

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

Přihláška za kandidáta na člena školské rady 

Kandiduji tímto za člena Školské rady při ZŠ Skřipov, Skřipov 120, jako zástupce zákonných zástupců žáků.  

Jméno, příjmení, titul :   ……………………………….………………………………………………………….. 

Adresa trvalého pobytu:   …………………………………………………………………………………………….. 

Souhlasím se zveřejněním těchto údajů na kandidátní listině pro volby do Školské rady  

 

Datum, Podpis :  ……………………………………………………………..   


