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1.

Preambule

1.1.

Obecné principy

Pořadové číslo : 3.13

Spolupůsobnost učitelů Německé školy v Praze při řešení závažných věcných otázek
života školy je dána Řádem pedagogických rad. Personální otázky nejsou
předmětem těchto konferencí. Učitelé mají možnost vyjadřovat se k personálním
otázkám, to je jeden z důležitých úkolů poradní rady učitelů, která v této souvislosti
vystupuje jako prostředník.
Následující pravidla jsou v souladu s ustanoveními (právních předpisů) země, v níž
má škola sídlo, tedy České republiky.
Poradní rada učitelů zastupuje jak zájmy celého pedagogického sboru, tak také
zájmy jednotlivých skupin učitelů nebo jednotlivých pedagogických pracovníků
Německé školy v Praze.

1.2

Obecná ustanovení volebního řádu

Stanovy a volební řád poradní rady učitelů schvaluje pedagogická rada školy
(Gesamtkonferenz).
Stanovy a volební řád se dávají na vědomí představenstvu Školského spolku a
zasílají se Spolkovému správnímu úřadu – Ústředně pro školství v zahraničí – a
sekretariátu Stálé konference ministrů školství zemí. Podrobnosti jednacího řádu
stanoví poradní rada učitelů.
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2

Složení a volby

2.1

Učitelský sbor

Pořadové číslo : 3.13

Poradní rada učitelů zastupuje všechny pedagogické pracovníky, kteří ve škole
působí:
úředně zprostředkované pedagogické pracovníky
učitele působící ve škole na základě programů jednotlivých zemí nebo Spolku,
německé nebo německy nehovořící místní pedagogické pracovníky,
pedagogické pracovníky působící ve školy na bázi honorářů.
Volit jsou při tom oprávněni všichni učitelé, kteří ve škole vyučují.

2.2

Počet členů poradní rady učitelů

Při velikosti pedagogického sboru do 10 kolegů se volí 1 mluvčí.
Při velikosti pedagogického sboru od 11 do 20 kolegů se volí 2 členové.
Při velikosti pedagogického sboru od 21 do 30 kolegů se volí 3 členové.
Při velikosti pedagogického sboru od 31 do 40 kolegů se volí 4 členové.
Při velikosti pedagogického sboru od 41 kolegů a více se volí 5 členů.

2.3

Způsob volby

Poradní rada učitelů se volí v tajných a přímých volbách.
Zástupce skupin volí v rámci společných voleb všichni členové pedagogického sboru.
Pro volbu za členy poradní rady učitelů neexistují žádná omezení.
Poradní rada učitelů by měla být, pokud možno, složena tak, aby v ní výše uvedené
skupiny pedagogických pracovníků měly vždy po jednom zástupci.
Poradní rada učitelů poté zvolí svého předsedu a jeho zástupce, při tom by volitelní
kandidáti měli být členy pedagogického sboru zpravidla po dobu alespoň jednoho
roku.
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Volba, resp. znovuzvolení se provede každým rokem na konci školního roku na
schůzi učitelů svolané za tímto účelem a potvrzuje se na začátku nového školního
roku.

3.

Úkoly poradní rady učitelů

3.1

Všeobecný rozsah kompetencí

V popředí veškerého působení poradní rady učitelů stojí péče o mezilidské vztahy a
porozumění na Německé škole v Praze. Základním úkolem poradní rady učitelů je,
aby v případě rozdílných názorů a problémů uvnitř pedagogického sboru vystupovala
jako prostředník a poskytovala poradenství ve všech otázkách, které se objeví.
V kontextu péče o příznivé školní a pracovní klima

patří k úkolům poradní rady

učitelů také organizování různých kulturních aktivit a přiměřený ohled na individuální
osobní zájmy.
Poradní rada učitelů se k jednání schází zpravidla jednou za týden a zpravidla
jednou za půl roku svolává schůzi pedagogického sboru za účelem všeobecné
rozpravy.

3.2

Zprostředkování v případě konfliktů

Poradní rada učitelů (nebo určení zástupci) se ujímají zprostředkování v případě
rozdílných názorů uvnitř pedagogického sboru a v případě rozdílných názorů mezi
pedagogickým sborem, vedením školy a jednateli společnosti.
Poradní rada učitelů má právo na vyjádření v otázkách týkajících se právního
postavení učitelů.
Poradní rada učitelů se na řešení personálních záležitostí jednotlivých učitelů, resp.
jednotlivých skupin učitelů podílí formou konzultací.
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Spolupráce s vedením školy

Poradní rada učitelů pravidelně využívá příležitostí k jednáním s vedením školy a má
právo na to, aby byl vyslechnut její názor.
Nahlížení do personálních záležitostí jednotlivých učitelů je členům poradní rady
učitelů dovoleno pouze v případech, kdy k tomu dá dotyčný učitel souhlas.
V případě zamýšleného ukončení pracovního poměru výpovědí je předsedovi
poradní rady učitelů (nebo jednotlivému stanovenému zástupci) poskytnuta možnost
k vyjádření stanoviska.

3.3

Spolupráce s dalšími grémii školy

Poté, co o tom informoval ředitele školy, má předseda poradní rady učitelů (resp.
jeho ustanovení zástupci, popř. mluvčí určité skupiny) právo být v souladu se svými
kompetencemi vyslyšen předsedou představenstva Školského spolku nebo jím
pověřenou osobou, a sice zásadně v přítomnosti ředitele školy.
Představenstvo Školského spolku přizývá předsedu poradní rady učitelů (nebo jeho
ustanoveného zástupce), popřípadě mluvčího určité skupiny na svá jednání, popř.
k jednotlivým bodům programu jednání, aby se s ním poradilo. Stejně žádoucí by
byla i jeho přítomnost na svolaných schůzích rodičovské rady (Elternbeirat).

4.

Zvláštní ustanovení

V případě, že vzniknou situace, které neodpovídají popsaným okolnostem, poskytne
vedení školy a jednatelé společnosti učitelům školy vhodnou příležitost k tomu, aby
vhodnou formou přednesli svá přání nebo stížnosti.
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