
zŘt zov acÍ LIsTINA

Čtt
Zřizpvatel

Město Trutnov, Slovanské nám. l65,PSČ 541 16 Trutnov, IČ zzg soo

vydává

v souladu s $ 167 odst. 2 zákona č). 5ill2aa4 Sb., o předškolním, základním' středním, vyšším
odborném a jiném vzdéLáváni (školský ztú<on) a na základě usnesení Rady města Trutnova
č.zoa5-563|9 ze óne2. 5.2oo5 zšizovaci listinu školské rady

Št otsl*í rada
pÍiZáftIadní školeo Trufuovn Komenského 399

ct ttt
č:Ienové školské rady

1. ŠtotsM radamá 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje ňuovatel školy, třetinu volí
zákonni zásaryci nezlallých žá{<ů školy a třetinu pedagogičtí pracovníci školy.

2. Nezvolí-li zái<onni zástupci nezletilých žáku školy stanovený počet členů školské rady ani
nazál<ladé opakované výzw,jmenuje zbýNajicičIeny školské rudyÍeditel školy.

3. Týž č(en školské rady nemůže byt současně jmenován ňzovateIet; nlolen zitkonnými
zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogiclqými pracovníky školy.

4. Reditel školy nemůžebý členem školské rady'
5. Funkční období členů školské rady twátři roky.

ct tv
Vymepní hlavního účelu apřeďmětu činnosti školské rady

ť Vymezení hlawího účelu
Skolská rada je orgánem školy, kter'ý umožňuje zál<owtým zá"sarycúm nezletitých žá'lrů,
pedagogic\im pfacovníkům, zÍizavateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

b) Předmět čirmosti
Činnost školské rady se řídí jednotlivymi ustanoveními $$ T67 a 168 zákonač. 5il/2a}4 sb.
a jednacím řádem, kteqi školskárada stanoví na svém prvním zasedáni.

Čr" n
Nózev



Čtv
Závěreěnó ustanovení

1. Školská rada při Ziúrladru škole, Trutnov, Komenského 399 je zřizenana dobu neurčitou.
2. ftizovaeí,Iistina nabyváúčinnosti dne 3. 5.2o05.
3. odkazy na právru přďpisy uvedené v této zřizavaai listině se vztahují k jejich souěasně

platnému zněn|
4. Nedílnou součástí zŤizovasí listiny školské raóy je jmenný seznam jejich členů _ viz

příIoha.
5. Zmény a doplňky tďo ňizavací listiny provádí zřizovate|pořadově číslovanými dodatky.

V Trutnově dne2. 5.2oa5

"'{.- **;,'-.

Mgr.Ivan Adamec
starosta města Trutnova

lkáÚ
Mgr. Tomď Hendrych

místostarosta města Trutnova
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