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B.5 SPRÁVNÍ RADA
5.1 Statutární ustanovení
Složení, pravomoci a kompetence Správní rady stanovují články 12, 20, 21 a 27 Statutu
Evropské školy, články 4 a 5 Protokolu o vytváření Evropských škol a článek 2 Dodatečného
protokolu o vytváření Evropských škol.
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5.2 SMĚRNICE VYDANÉ NEJVYŠŠÍ RADOU
Nejvyšší rada připomíná a upřesňuje úlohu a složení Správní rady:
Správní rada je orgán, který:
• v rámci Statutu, předpisů a rozhodnutí Nejvyšší rady určuje všeobecná pravidla, podle
kterých má být Škola provozována;
• kontroluje dodržování těchto pravidel;
• připravuje rozpočet, sleduje a kontroluje jeho plnění;
• může diskutovat o jakékoli otázce všeobecného významu.
Správní rada se schází na pozvání předsedy nejméně jednou za čtvrtletí. Na žádost tří členů
rady může být svolána naléhavá schůzka. Správní radě předsedá Reprezentant Nejvyšší rady.
Úkolem předsedy je v první řadě dbát na to, aby Správní rada přijímala rozhodnutí v souladu
se statutem, předpisy a rozhodnutími Nejvyšší rady.
Ve správní radě zasedají kromě jiných :
• ředitel Školy;
• dva zástupci rodičů;
• dva zástupci zaměstnanců;
• zástupce Komise Evropských společenství;
• zástupci mezivládních organizací a institucí, se kterými rada uzavřela dohodu;
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• zástupci soukromoprávních organizací a institucí, kterým Nejvyšší rada na základě dohody
přidělila křeslo.
Pokud je to možné, přijímá Správní rada rozhodnuté konsensuálně.
Hlavním cílem Správní rady je vytvářet „vhodné materiální podmínky a příznivé ovzduší pro
správné fungování Školy“ (článek 21,3 Statutu).
V nepřítomnosti Reprezentanta Nejvyšší rady předsedá Správní radě jeho zástupce nebo
Reprezentant Komise Evropských společenství.
Správní rada může rozhodnout o tom, že na svá jednání přizve žáky nebo jejich zástupce a že
je na jejich žádost vyslechne.
1. ACR z 21.a 22.května 1980, strany 58 a 59
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