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Zákonným zástupcům nezletilých žáků
Č.j.: 959 / 2017/ 1718
Praha, 20. 9. 2017
Vážení rodiče (zákonní zástupci),
dovolte mi, abych vás informovala o volbách do školské rady podle §167 zákona 561/2004 Sb.ve
znění pozdějších předpisů na Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14.
Školská rada bude mít 6 členů:
2 členy jmenované zřizovatelem (MHMP),
2 členy zvolené pedagogy školy,
2 členy zvolené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.
Školská rada zasedá nejméně třikrát ročně, funkční období je tři roky.
Podle §168 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů školská rada např.:
 vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu
 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 schvaluje školní řád a pravidla hodnocení žáků
 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 vyjadřuje se k rozpočtu na další rok
 projednává inspekční zprávy.
Na škole bude dále působit i Spolek přátel Gymnázia Arabská (SPGA) a její Rada rodičů, která má
20 členů - zástupců rodičů (zákonných zástupců) žáků jednotlivých tříd.
Obracím se na vás nyní se žádostí o podání návrhů na kandidáty do školské rady. Pokud chcete
osobu, která může být volena, zapsat na kandidátku letošních voleb, učiňte tak písemně, nejpozději v pátek
13. 10. 2017 do 12.00 hodin. Váš návrh v obálce s označením „Školská rada“ může vložit vaše dítě do
podatelny školy (přízemí budovy, vedle kanceláře hospodářky školy). Návrh musí obsahovat základní osobní
údaje navrhovaného a jeho souhlas se zapsáním do kandidátky (jméno, příjmení, datum narození, adresa,
nejvyšší dosažené vzdělání, zaměstnání) a jméno, příjmení, adresu a podpis navrhujícího – formulář je na
webových stránkách školy v části Školská rada.
Kandidátka bude zveřejněna v pátek 20. 10. 2017 na úřední desce školy a na webových stránkách
školy.
Volba zástupců do školské rady bude probíhat 22. listopadu 2017 před podzimními třídními
schůzkami. Každý z voličů dostane volební lístek a z navržených kandidátů (společná kandidátka pro
zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky) vybere dva. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí účast
alespoň jedné pětiny oprávněných voličů, prosím vás, abyste na třídní schůzky přišli a zvolili členy do
školské rady.
Zletilí žáci budou volit ve stejný den dopoledne.
Děkuji vám za spolupráci.
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
ředitelka školy

