STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
20. schůze rady města dne: 19.11.2019
Bod pořadu jednání: 63
Školské rady – jmenování zástupců 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. Na základě usnesení rady města č. 435/2019 ze dne
7/5/2019 byl počet členů školských rad příspěvkových organizací vykonávajících činnost
základních a základních uměleckých škol, zřizovaných SML, stanoven na šest.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Důvod předložení: naplnění usnesení RM č. 435/2019 ze dne 7/5/2019
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

Projednáno s:

Mgr. Pavlem Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

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
jmenuje
tyto zástupce za zřizovatele do školských rad na základních školách zřizovaných
statutárním městem Liberec:
1) Ing. Michal Krejcar (Spolek Staré Město), Základní škola, Liberec, Lesní 575/12,
příspěvková organizace,
2) Ing. Aleš Pavlů (Spolek Staré Město), Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace,
3) Ing. Jaroslav Schön (Spolek Staré Město), Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49,
příspěvková organizace,
4) pan Oldřich Jeníček (Osadní výbor Rochlice), Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5,
příspěvková organizace,
5) Ing. Jana Červená (Osadní výbor Růžodol I.), Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8,
příspěvková organizace,
6) Ing. Jana Červená (Osadní výbor Růžodol I.), Základní škola a Základní umělecká škola,
Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace,
7) Ing. Jana Červená (Osadní výbor Růžodol I.), Základní škola a Mateřská škola Barvířská,
Liberec, příspěvková organizace,
8) Ing. Martin Hlavsa (Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku), Základní škola,
Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace
ukládá
informovat školské rady prostřednictvím ředitelů ZŠ o usnesení RM a zajistit jmenovací
dekrety pro členy jmenované zřizovatelem
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 15.12.2019
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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.
Z § 168 školského zákona vyplývají úkoly, které Školská rada během své činnosti plní:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich
změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, 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,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci
školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze
za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od
jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží
dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li
dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty
uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším
postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
Funkční období členů školské rady je tříleté. Poslední řádné volby se uskutečnily v průběhu listopadu
2017. V této souvislosti i SML z titulu zřizovatele jmenovalo do těchto školských rad své zástupce.
Na základě usnesení RM č. č. 435/2019 ze dne 7. 5. 2019 zvýšilo statutární město Liberec počet členů
školských rad ze tří na šest s tím, že v rámci participačního přístupu ke spolupráci osloví osadní výbory
a místní spolky pracující v jednotlivých městských částech/ čtvrtích.
V rozšířených školských radách tudíž budou vždy 2 zástupci za zřizovatele.
V základních školách se v souladu s přijatým usnesením uskutečnily na počátku školního roku 2019/20
doplňující volby nebo došlo k doplnění členů za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce.
Radě města Liberec jsou nyní s návrhem jmenování předkládáni zástupci za zřizovatele s dobou
jmenování do 31. 1. 2021.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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