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Naším přáním je, abychom na základě vzájemného respektování a pozitivního
porozumění pro toho druhého umožnili konstruktivní spolupráci pro blaho našich dětí.
Naše specifické společenství v Německé škole v Praze nás povzbuzuje k tomu,
abychom šli příkladem, pokud jde o vzájemnou důvěru v oboustranné odpovědnosti.
Rodičovská rada má poradní funkci a právo být slyšena.
Aby bylo možné s vedením školy, zřizovatelem školy a žákovskou samosprávou
komunikovat snáze a účinněji, budeme se řídit zkušebním řadem pro mluvčí rodičů
třídy a rodičovskou radu školy a odpovídajícím jednacím řádem shromáždění.
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1.

Volba mluvčích rodičů třídy

1.1

Všichni zákonní zástupci tvoří shromáždění rodičů dané třídy. Oba mluvčí
rodičů třídy jsou volenými rovnoprávnými zástupci všech rodičů dané třídy.

1.2

Volba mluvčích rodičů třídy se uskutečňuje na dobu jednoho školního roku a
koná se během (prvních) čtyř týdnů po zahájení školního vyučování.
Volit je oprávněn jeden zákonný zástupce za každé dítě, které je žákem dané
třídy.

1.3

Za účelem provedení voleb svolá třídní učitel všechny rodiče dané třídy.
Pozvánky musí být prostřednictvím žáků doručeny rodičům nejméně 10 dnů
před termínem voleb. Pokud není žádný ze zákonných zástupců svolný
s převzetím této funkce, zůstane třída bez mluvčího rodičů / nebude mít třída
žádného mluvčího rodičů.

1.4

Volby se uskuteční v souladu s volebním řádem.

2.

Shromáždění všech rodičů dané třídy

2.1

Na shromáždění všech rodičů dané třídy zvou mluvčí rodičů třídy podle
potřeby. Pozvánky se posílají písemně s uvedením programu jednání. Jejich
distribuce se provádí prostřednictvím žáků.

2.2

Na shromáždění rodičů třídy je zván třídní učitel, pozváni mohou být i další
učitelé a ředitel školy.

2.3

Pokud je nezbytné hlasovat, pak rozhoduje prostá většina hlasů přítomných
členů.

3.

Volba mluvčích rodičovské rady školy

3.1

Členy rodičovské rady školy jsou mluvčí rodičů třídy. Ředitel školy s dosavadní
mluvčí rodičů školy svolají zakládající schůzi rodičovské rady školy. Během
své zakládající schůze zvolí rodičovská rada školy ze svého středu na období
jednoho školního roku jednoho mluvčího jednoho zástupce.

3.2

Až do ukončení nové volby vykonávají svou funkci mluvčí rodičů
předcházejícího školního roku. Zvolený mluvčí rodičů školy přebírá po svém
zvolení další řízení schůze.

3.3

Volby se uskuteční v souladu s volebním řádem.
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4.

Shromáždění rodičovské rady školy

4.1

Rodičovskou radu školy svolává její mluvčí podle potřeby, nejméně však třikrát
za školní rok. Na schůze rodičovské rady školy je zváno vedení školy.

4.2

O schůzích se pořizuje zápis, který se zasílá členům rodičovské rady školy a
vedení školy.

5.

Obecný volební řád

5.1

Volby jsou tajné a uskutečňují se písemnou formou. Oprávnění voliči mohou
vykonávat své hlasovací právo pouze osobně. Nepřítomní oprávnění voliči
jsou volitelní pouze tehdy, pokud předem písemně prohlásili, že jsou
připravení své zvolení přijmout. Oprávnění voliči, kteří se ucházejí o funkci
člena rodičovské rady nebo kteří jsou členy volebního výboru své hlasovací
právo neztrácejí.

5.2

Volební shromáždění zahajuje ten, kdo k volbám pozval. Ten také řídí
ustavení volebního výboru.
Volební výbor se skládá z osoby, která řídí průběh voleb, a zapisovatele, kteří
jsou jmenování na základě souhlasného volání / hromadného souhlasu.
Zákonní zástupci, kteří kandidují na nějakou funkci, nemohou být členy
volebního výboru.

5.3

Návrhy na zvolení se osobě řídící průběh voleb dávají najevo hlasitým
voláním. Kandidátům je třeba poskytnout možnost, aby se představili,
oprávněným voličům možnost, aby kandidátům položili své otázky.

5.4

Volby se uskutečňují jako jednokolové, rozhoduje prostá většina hlasů.
V případě rovnosti hlasů se provede užší volba. Platný hlasovací lístek nesmí
obsahovat více než tři jména navržených kandidátů.

5.5

O výsledku voleb se vyhotoví zápis, který podepíše osoba, která řídila průběh
voleb, a zapisovatel.
Volební podklady se uschovají do příštích voleb stejného druhu.

5.6

V případě odstoupení jednoho ze zvolených zástupců rodičů během školního
roku se na jeho místo posune kandidát s dalším nejvyšším počtem
obdržených hlasů.

Rodičovská rada: Úkoly a možnosti
Rodičovská rada je zastoupením všech zákonných zástupců žáků a rodičů plnoletých
žáků Německé školy v Praze a Německé mateřské školy v Praze.
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Úkolem rodičovské rady je chránit a podporovat zájem a odpovědnost
zákonných zástupců, pokud jde o úkoly výchovy, poskytovat zákonným
zástupcům příležitost k získání informací a k diskusi, radit se o přáních a
podnětech ze strany zákonných zástupců a prezentovat je škole. Kromě toho
spolupracuje rodičovská rada na zlepšování vnitřních a vnějších poměrů ve
kole a na posílení práce Německé školy v Praze s veřejností s cílem zlepšit
porozumění veřejnosti, pokud jde o výchovnou a vzdělávací práci školy.
Z kontextu těchto úkolů vyplývají pro práci rodičovské rady následující
hlavní/významné úkoly:
a) podporovat účast rodičů na životě a práci školy;
b) projednávat přání a podněty zákonných zástupců, která mají obecnou
povahu, a předávat je škole
(individuální otázky by měly být projednány nejprve s příslušným učitelem);
c) podporovat porozumění zákonných zástupců pro otázky života školy a
und podoby vyučování. K tom patří, že rodičovská rada projednává
pořizování a další používání výukových a učebních pomůcek;
vystupovat ve prospěch zájmů školy vůči občanskému sdružení Německá
škola v Praze a na veřejnosti; prezentovat práci školy v hostitelské zemi;
spolupůsobit při aktivitách v oblasti utváření volného času a ochrany
mládeže, pokud se týkají života;
projednávat opatření, jejichž důsledky je změna školy nebo podstatná
změna provozu školy.



Rodičovská rada je ředitelem školy a občanským sdružením Německá škola
v Praze informována o všech záležitostech, které mají pro školu význam, a
jsou jí poskytovány potřebné informace.
Vůči vedení školy vykonává rodičovská rada poradenskou funkci.
Rodičovská rada upraví své jednání jednacím řádem.
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