Město Jablunkov
Rada města Jablunkova na své 63. schůzi konané dne 13.10.2005, číslo usnesení 63/1027 a)
rozhodla v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) o vzniku

Školské rady
příspěvkové organizace Základní školy Jablunkov,
Lesní 190, 739 91 Jablunkov
Rada města Jablunkova vydává svým usnesením 63/1027 b) ze dne 13.10.2005

zřizovací listinu
školské rady
Čl. 1
Název zřizovatele
Názve zřizovatele:
Adresa zřizovatele:
Zastoupené starostou:
IČO:

Město Jablunkov
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Petr Sagitarius
00296759

Čl. 2
Název a sídlo orgánu
Název orgánu:
Sídlo orgánu:

Školská rada
Základní škola Jablunkov, Lesní 190, 739 91 Jablunkov
Čl. 3
Počet členů

Školská rada má 6 členů.
Čl. 4
Účel zřízení a předmět činnosti
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.

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 v základních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k roz boru
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.
Školská rada jedná a přijímá rozhodnutí v souladu s jednacím řádem, který si stanoví.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Školská rada se zřizuje na dobu neurčitou. Zřizovací listina nabývá účinnosti
dnem 15.12.2005. Zřizovací listina se vyhotovuje ve dvou originálech.

V Jablunkově dne ………………….

………………………………..
starosta města Jablunkov
Petr Sagitarius

………………………………...
místostarosta města Jablunkov
Stanislav Jakus

