OBEC VELKÁ POLOM
Rada obce Velká Polom usnesením č. 18-2015 ustanovení III. písm. a) ze dne 08.06.2015 ve
smyslu ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

vydává
úplné znění:

ZŘIZOVACÍ LISTINY
Článek I.
Obec Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom, IČ 003 00 829 (dále jen „zřizovatel“)
v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)

zřizuje

ŠKOLSKOU RADU
při základní škole, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM,
Velká Polom, Opavská 350, (dále jen „školská rada“)
Článek II.
Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek III.
1. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu
volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
2. Volby volených členů školské rady probíhají podle volebního řádu, který vydává
zřizovatel.
3. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
5. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
6. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na
základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
7. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady a doplňovací volby do školské
rady se řídí školským zákonem v platném znění.
8. Skončení funkce člena školské rady před uplynutím funkčního období se řídí školským
zákonem v platném znění.
Článek IV.
1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda,
první zasedání školské rady svolává ředitel školy.
2. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na
vyzvání jejího předsedy.
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3. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K
přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské
rady.
Článek V.
1. Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby 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 konkursu na ředitele školy.
2. Povinnosti ředitele školy týkající se přístupu k informacím o škole, zejména dokumentaci
školy se řídí školským zákonem v platném znění.
3. O schválení dokumentů v uvedených v čl. V. odst. 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada
do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Postup ve věci opakovaného
schvalování dokumentů se řídí školským zákonem v platném znění.
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Článek VI.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Přílohou této zřizovací listiny je průběžně aktualizovaný seznam jmen a adres členů
školské rady.
Školská rada se zřizuje ke dni 1.3.2012.
Tato zřizovací listina byla schválena Radou obce Velká Polom usnesením č. 27 – 2012
ustanovení I. písm. e) ze dne 17.01.2012.
Tento dodatek č. 1/2015 ke zřizovací listině se byl schválen Radou obce Velká Polom
usnesením č. 18-2015 ustanovení III. písm. a) ze dne 08.06.2015 Platnosti a účinnosti
nabývá dodatek č. 1/2015 dnem 1.9.2015.
Tato zřizovací listina vč. následných dodatků jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech s
platností originálu, z nichž zřizovatel si ponechá dva a po jednom stejnopisu obdrží školská
rada a Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, Velká Polom, příspěvková
organizace.

Ve Velké Polomi dne 15.06.2015

Ing. Ludmila Bubeníková v.r.
starostka obce
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