Zřizovací listina Školské rady
Svobodné základní školy, o.p.s.

Článek I
Zřízení školské rady
1. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním , vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) , podle § 167, zřizuji ke dni 27. srpna 2015
Školskou radu
Svobodné základní školy, o.p.s.
Se sídlem: Řetouň 13, 400 02 Malečov, IČ: 025 62 707
(dále jen "školská rada").

Článek lI
Právní postavení a struktura školské rady

1. Podle § 167 školského zákona se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků (dále jen „oprávněné osoby"),
pedagogickým pracovníkům školy (dále jen „pedagogové"), zřizovateli a dalším osobám podílet se
na správě školy .

2. Funkční období členů školské rady je tříleté.
3. Školská rada je zřízena od 27. 8. 2015
4. Školská rada volí ze svých členů předsedu a na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád.
5. K přijetí jednacího řádu je třeba nadpoloviční většiny všech členů školské rady.
6. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.
7. Pravomoci školské rady jsou vymezeny § 168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona.
8. Členství ve školské radě je čestné.
Článek III
Ředitel školy

1. Nemůže být členem školské rady.
2. Svolává první zasedání školské rady.
3. Je povinen osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce zúčastnit se zasedání školské rady na
vyzvání jejího předsedy.

4. Je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace
chráněné podle zvláštních předpisů poskytne ředitel školské radě pouze za podmínek stanovených těmito
právními předpisy.

Článek IV
Volební řád
1.

Volební řád je vydán jako samostatný dokument.

Článek V
Závěrečná ustanovení

1. Tato zřizovací listina školské rady nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti ke dni 27. 8. 2015
2. Školská rada je zřízena na dobu neurčitou.
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v 1 vyhotovení

V Terezíně dne 6. 8. 2015

……………………………………………………
Patrick-Robert Schnelly
Ředitel Svobodné základní školy, o.p.s.

