ZŘIZOVACÍ LISTINA

Čl. 1
Zřizovatel
Název:
Zastoupen:
IČ:
Sídlo:

Havířov, statutární město
PeadDr.Miladou Halíkovou, primátorkou města
PeadDr.Svatoplukem Novákem, náměstkem primátorky
00 29 74 88
HavířovMěsto, Svornosti č. 2/86

Čl.2
Zřizovaný orgán
Název:

Školská rada při Základní škole Havířov – Podlesí
Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Havířov – Podlesí, ul.Mládežnická 11/1564, PSČ 736 01

Právní postavení:

orgán školy bez vlastní právní subjektivity

Počet členů:

6

Zastupování:

předseda volený z řad členů

Způsob jednaní:

jedná a přijímá rozhodnutí v souladu s jednacím řádem

Doba, na kterou
je orgán zřizován:

na dobu neurčitou

Vymezení majetku: zřizovatel nepředává žádný majetek

Čl.3
Účel zřízení
Umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl.4
Předmět činnosti
Školská rada
a) vyjadřuje se 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 v základních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměru rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu školy 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 vykonavajcím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Čl.5
Kontrola činnosti
Zřizovatel je oprávněn provádět kontrolu pnění předmětu činnosti školské rady
Prostřednictvím zaměstnancům Magistrátu města Havířova.

Čl.6
Závěrečná ustanovení
O zřízení školské rady při Základní škole Havířov – Podlesí Mládežnická 11/1564 okres
Karviná, příspěvková organizace rozhodla Rada města Havířova na své schůzi dne 8.6. 2005,
Číslo usnesení 3957/69/05 v souhlasu s §102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
Obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souhlasu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním(školský zákon).
Tato zřizovací listina byla schválena Radou města Havířova dne 8.6.2005 pod č. usnesení
3957/69/05, platnosti nabývá dnem schválení a účinností od 1.1.2006 .
Tuto zřizovací listinu lze změnit pouze na základě usnesení Rady města Havířova.

Paeddr. Milada Halíková
Primátorka města

Paeddr. Svatopluk Novák
Náměstek primátorky

