Důvodová zpráva:
S účinností od 1. 1. 2006 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších změn a doplňků, a v souladu s platným volebním řádem (schváleným dne
5. 5. 2005 na 13. schůzi Rady Olomouckého kraje pod bodem UR/13/34/2005), byly
zřízeny Radou Olomouckého kraje dne 8. 12. 2005 na 26. schůzi pod bodem
UR/26/32/2005 školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách
zřizovaných Olomouckým krajem.
Dle školského zákona třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí
zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy.
V souladu s § 167 odst. 6 školského zákona je funkční období členů školské rady tři roky.
Funkční období školských rad při Základní škole a Mateřské škole logopedické Olomouc
a Základní škole a Mateřské škole při Fakultní nemocnici Olomouc zaniklo ke dni
30. 6. 2016 v souvislosti s realizací racionalizačního projektu schváleného Zastupitelstvem
Olomouckého kraje pod bodem UZ/20/13/2016.
Ředitelka nástupnické organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola logopedická
Olomouc v souladu s výše uvedeným předložila Odboru školství, sportu a kultury
Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen OŠSK) po řádných volbách zprávu
o průběhu a výsledcích voleb členů školské rady za pedagogické pracovníky školy
a za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty na další tříleté období.
Současně byl ředitelkou školy předložen návrh na jmenování členů školské rady
za zřizovatele. V Příloze č. 1 je zřizovací listina školské rady při Základní škole a Mateřské
škole logopedické Olomouc včetně jmenného seznamu členů.
U školských rad, jejichž tříleté funkční období trvá, a u kterých došlo ke změnám z důvodu
např. odstoupení člena, ukončení zaměstnaneckého poměru ve škole, v případě
zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy atd., je nutné doplnit
složení školských rad.
V případě Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 obdržela ředitelka školy dne
10. 11. 2016 dopis JUDr. Josefa Augustina, v němž oznámil rezignaci na funkci člena a
předsedy školské rady. Obdobně v případě Střední školy zemědělské, Osmek 47, Přerov,
kdy hejtman Olomouckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, obdržel dne 14. 10. 2016 rezignaci
Mgr. Radovana Rašťáka na členství ve školské radě uvedené školy ke dni 30. 10. 2016.
V těchto případech se nemění zřizovací listina. Nově navržení členové školských rad za
zřizovatele jsou uvedeni v příloze č. 2.
Ředitelé škol v souladu s platným volebním řádem školských rad předložili OŠSK zprávu
o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb členů školských rad za zákonné zástupce
nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a za pedagogické pracovníky školy. Současně
byly předloženy návrhy na jmenování členů školských rad za zřizovatele. V Příloze č. 2 je
přehled jednotlivých změn členů školských rad, včetně návrhu členů jmenovaných
zřizovatelem.
Předkladatel a OŠSK navrhují Radě Olomouckého kraje zřídit novou školskou radu při
Základní škole a Mateřské škole logopedické Olomouc dle Přílohy č. 1 důvodové
zprávy, jmenovat členy školských rad za zřizovatele dle Příloh č. 1 a 2 důvodové
zprávy a vzít na vědomí doplňovací volby do školských rad při školách zřizovaných
Olomouckým krajem dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy.
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Přílohy:
Příloha č. 1
Zřizovací listina školské rady při Základní škole a Mateřské škole logopedické
Olomouc (strana 3 – 4)
Příloha č. 2
Přehled změn složení školských rad včetně návrhu členů jmenovaných zřizovatelem
(strana 5 – 7)
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