OBEC LIBHOŠŤ
742 57 Libhošť

ZŘIZOVACÍ LISTINA
školské rady
při Základní škole a Mateřské škole, Libhošť 90
Rada obce Libhošť na základě ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „školský zákon“), ve vazbě na ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě usnesení č. 11/2011/R-3 ze dne 13.6.2011
tuto zřizovací listinu školské rady.

Článek I.
Zřizovatel
Název:
Sídlo:
IČ:

Obec Libhošť
Libhošť 1, 742 57
72086718

Článek II.
Příspěvková organizace
Název:
Sídlo:
IČ:

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90
Libhošť 90, 742 57
75027518

Článek III.
Školská rada
1. Školská rada je zřízena od 1.7.2011 a má šest členů, kteří jsou jmenováni a voleni takto:
a. třetinu, tj. 2 členy, jmenuje zřizovatel;
b. třetinu, tj. 2 členy, volí zákonní zástupci žáků ze svých řad;
c. třetinu, tj. 2 členy, volí pedagogičtí pracovníci z řad zaměstnanců školy.
2. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.
3. Předsedu volí školská rada ze svých členů na svém prvním zasedání, kde rovněž stanoví svůj
jednací řád. Ke zvolení předsedy a schválení jednacího řádu je nutná nadpoloviční většina
všech členů školské rady.
4. Pravomoci školské rady jsou vymezeny v ust. § 168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona.

Článek IV.
Funkční období školské rady a zánik členství
1. Funkční období členů školské rady je tři roky. Funkce člena (mandát člena) školské rady
začíná dnem vyhlášení výsledků voleb dle Článku V. odst. 2 volebního řádu a končí uplynutím
funkčního období.
2. Členství ve školské radě je čestné.
3. Mandát člena školské rady zaniká před uplynutím funkčního období z těchto důvodů:
a. písemným vzdáním se funkce (odstoupením),
b. odsouzením pro úmyslný trestný čin,
c. úmrtím,
d. při rozdělení, sloučení nebo zrušení školy,

e. u člena zvoleného oprávněnými osobami rovněž tehdy, pokud nezletilý žák, jehož je
zákonným zástupcem, přestane být žákem školy,
f. u člena zvoleného pedagogy rovněž tehdy, pokud přestane být pedagogickým
pracovníkem školy,
g. u člena jmenovaného zřizovatelem rovněž jeho odvoláním.
4. V případě zániku mandátu zvoleného člena školské rady před uplynutím funkčního období, se
jejím novým členem stává v souladu s Článkem III. odst. 7 souvisejícího volebního řádu
náhradník s nejvyšším počtem hlasů, náležející do téže třetiny volených členů školské rady.
5. V případě zániku mandátu člena jmenovaného zřizovatelem před uplynutím funkčního období,
jmenuje Rada obce Libhošť na své nejbližší schůzi nového člena.

Článek V.
Ředitel školy
1. Nemůže být členem školské rady.
2. Svolává první zasedání školské rady, a to nejpozději do 10 dnů od vyhlášení výsledků
voleb. Toto zasedání řídí do doby zvolení předsedy školské rady.
3. Zabezpečí v případě zániku mandátu předsedy školské rady před uplynutím funkčního období
doplňovací volby přiměřeně podle volebního řádu tak, aby se konaly nejpozději do 60 dnů od
zániku mandátu, popř. zajistí jmenování nového člena z řad zřizovatele. Po doplnění počtu
členů na určený počet svolá ředitel školy do 10 dnů zasedání školské rady, na němž je zvolen
nový předseda.
4. Je povinen osobně, nebo prostřednictvím jím zvoleného zástupce, zúčastnit se zasedání
školské rady na vyzvání jejího předsedy.
5. Je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školské radě pouze
za podmínek stanovených těmito právními předpisy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Libhošť 90, je zřízena na dobu neurčitou.
2. Zřizovací listina školské rady nabývá účinnosti dnem 1.8.2011.
3. Změny a doplňky této zřizovací listiny provádí zřizovatel dodatky opatřenými příslušným
pořadovým číslem.

V Libhošti dne 1.8.2011

„otisk kulatého razítka“

Ing. Helena Šimíčková, v.r.
starostka obce
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