STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA
Plzeň, Klatovská 109

Oznámení o konání voleb členů školské rady
Ředitelka SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Ing. Jarmila Konopová,
v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vyhlašuje
volby členů Školské rady SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem –
Plzeňský kraj dne 16. srpna 2005, usnesení RPK č. 8950/05.
Průběh voleb bude zajištěn přípravným výborem, jehož složení bude zveřejněno na úřední
desce a na internetových stránkách školy.
Školská rada
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům,
pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční
období členů školské rady je tři roky.
Činnost školské rady dle ust. § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
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.

Složení školské rady:
Školská rady má 6 členů. Z toho jednu třetinu v radě volí zletilí žáci a zákonní zástupci
nezletilých žáků, jednu třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a jednu třetinu členů
jmenuje zřizovatel.
Termín konání voleb: 24.11.2020 od 15.00 hod. do 17.00 hod.
Místo konání voleb: Hlavní vchod školy
Podání návrhů kandidátů:
Kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře do 5. 11. 2020 12.00 hodin
v sekretariátu školy, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány. Přihláška musí obsahovat
jméno, příjmení, trvalé bydliště a souhlas s kandidaturou. Kandidát může připojit svoje
představy o práci ve školské radě.
Informace o kandidátech:
Informace o kandidátech bude zveřejněna od 6.11.2020 do 24. 11. 2020 na úřední desce a
internetových stránkách školy.
Další podrobnosti týkající se volby budou upřesněny.
V Plzni dne
Zveřejněno na úřední desce školy

Ing. Jarmila Konopová
ředitelka školy

