Zřizovací listina Školské rady Základní školy, Brno, Gajdošova 3
Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice statutárního města Brna schválilo zřizovací listinu
níže uvedeného znění:
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Čl I.
Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice Gajdošova 7, 615 00 Brno, IČ: 44992785
(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 Základní školy, Brno, Gajdošova 3 (dále jen „školská rada“)
Čl II.
1.1 Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Čl III.
2.1 Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu
volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Volby volených členů školské rady probíhají podle
volebního řádu, který vydává zřizovatel.
2.2 Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
2.3 Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Čl IV.
3.1 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda,
první zasedání školské rady svolává ředitel školy.
3.2 Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na
vyzvání jejího předsedy.
3.3 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.
Čl V.
4.1 Školská rada
a) se vyjadřuje 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 Základní školy, Brno, Gajdošova 3, 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.
Čl VI.

5.1 Funkční období členů školské rady je tři roky.
5.2 Přílohou této zřizovací listiny je průběžně aktualizovaný seznam jmen a adres členů
školské rady.
5.3 Školská rada se zřizuje ke dni 31.10.2005
5.4 Tato zřizovací listina byla schválena na 20. zasedání Zastupitelstva městské části BrnoŽidenice, konaném dne 26.9.2005, bod č. 5 .
5.5 Tato zřizovací listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
zřizovatel si ponechá dva a po jednom stejnopisu obdrží školská rada a Základní škola, Brno,
Gajdošova 3.
V Brně dne 30.9.2005
Ing. Josef Veselý
starosta MČ Brno-Židenice

