STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. schůze rady města dne: 08.01.2019
Bod pořadu jednání: 8/1
Rezignace a jmenování člena školské rady ZŠ Česká za zřizovatele
Stručný obsah: 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. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanovuje počet jejích
členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zanikne-li v průběhu funkčního období z
jakéhokoliv důvodu funkce jmenovaného člena rady, jmenuje Rada města Liberec na zbytek
volebního období nového člena školské rady, a to s účinností ode dne jmenování.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: Rezignace člena školské rady za zřizovatele.
Zpracoval:

Romanopulu Alena, Bc. - referent odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
rezignaci pana Mgr. Jana Berki, Ph.D. na členství ve školské radě Základní školy, Liberec,
Česká 354, příspěvkové organizace, za zřizovatele
jmenuje
pana Mgr. Vladimíra Cvrčka členem školské rady Základní školy, Liberec, Česká 354,
příspěvkové organizace, za zřizovatele
ukládá
informovat školskou radu prostřednictvím ředitele ZŠ o usnesení RM a zajistit jmenovací
dekret pro člena jmenovaného zřizovatelem

P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 18.01.2019
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Důvodová zpráva
V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou na základních školách zřizovány
školské rady.
Funkční období členů školské rady je tři roky. K 30. 11. 2017 vypršelo funkční období školským radám,
které fungovaly od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2017. Během listopadu probíhaly volby do nových školských
rad. V této souvislosti bylo SML povinno z titulu zřizovatele jmenovat do těchto nově vzniklých
školských rad své zástupce, protože stávajícím zástupcům ve školských radách končilo jmenování
k 31. 1. 2018. Usnesením rady města č. 68/2018 ze dne 16.1.2018 byl jmenován do školské rady pro
Základní školu, Liberec, Česká 354, příspěvkovou organizaci, zástupce za zřizovatele Mgr. Jan Berki,
Ph.D. Jmenovaný zaslal dne 2.1.2019 svou rezignaci na člena školské rady spolu s návrhem nového
člena školského rady, a to Mgr. Vladimíra Cvrčka.
Odbor školství a sociálních věcí doporučuje jmenovat zástupce za zřizovatele do školské rady Základní
školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace Mgr. Vladimíra Cvrčka na období od 15.1.2019 do
31.1.2021.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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