Jednací řád školské rady
při ZŠ Škvorec, okres Praha – východ, se sídlem Tyršova 130, Škvorec, PSČ 250 83,
zapsaná do rejstříku škol dne 1.1.2005
Článek I

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“1.
Článek II

První zasedání školské rady po jejím zvolení svolává ředitel školy, ten řídí i volbu
předsedy školské rady. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu ze
svého středu, a to na základě návrhů, které mohou podávat všichni zvolení členové
rady. Ke zvolení předsedy je zapotřebí nadpoloviční počet hlasů všech členů
školské rady. Předsedu volí členové školské rady obdobně v případě, kdy
dosavadnímu předsedovi skončilo členství ve školské radě. V případě, že se
členové školské rady rozhodnou ustavit funkci místopředsedy, probíhá volba
místopředsedy stejně jako v případě volby předsedy.
Článek III

(1) Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však
dvakrát ročně2. Termíny zasedání, s výjimkou prvního zasedání školské rady
po jejím zvolení, si členové školské rady dohodnou mezi sebou na návrh
předsedy školské rady, a to s ohledem na působnosti školské rady
stanovené zákonem. Je-li to s ohledem na okolnosti operativně nutné, lze
svolat zasedání školské rady i bez předchozí dohody členů.
(2) Zasedání školské rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti
místopředseda, je-li tato funkce zřízena. Předseda musí svolat zasedání
školské rady, jestliže jej o to písemně požádá alespoň třetina členů školské
rady. Podklady pro zasedání školské rady zajišťují členové školské rady
podle vzájemné dohody a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d)
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, e) podílí se na zpracování koncepčních
záměrů rozvoje školy, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a
oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy, i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
2
§ 167 odst. 7 zákona.
1

Strana 1

(3) Návrh na účast jiné osoby, než která má toto oprávnění podle školského
zákona, na jednání školské rady může podat kterýkoliv člen školské rady.
Tento návrh oznámí předsedovi školské rady, který vyrozumí ostatní členy,
a ti hlasováním per rollam rozhodnou, zda je návrh přijat. Výsledek zohlední
předseda školské rady při přípravě programu dalšího jednání školské rady.

Článek IV

(1) Zasedání školské rady řídí její předseda. Není-li přítomen, pak její
místopředseda. Pokud není přítomen ani ten, pak zasedání řídí člen školské
rady, na kterém se shodne většina přítomných členů. Školská rada je
usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 6 jejích členů.
(2) Program zasedání školské rady navrhuje předseda školské rady, případně
jiný předsedající ve smyslu odstavce 1. Vychází přitom z povinností
uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců
nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků, z
podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy
a zřizovatele školy.

Článek V

Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo
jiného člena školské rady. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu
plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy,
pokud je přizván k zasedání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové
návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
Článek VI

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů při
schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení
vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou jejích
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho
nepřítomnosti hlas místopředsedy.
Článek VII

O zasedání školské rady se vyhotovuje zápis, který obsahuje i usnesení na tomto
zasedání přijatá. Zápis ze zasedání a přípravu písemného vyhotovení usnesení
připravuje člen určený k tomu na začátku příslušného zasedání. Zápis se
uveřejňuje bezprostředně po vyhotovení na webových stránkách ZŠ Škvorec.
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Článek VIII

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení
školskou radou. K jejich přijetí je třeba schválení nadpoloviční většinou všech
členů školské rady.3
Článek IX

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho přijetí
školskou radou.

Ve Škvorci dne 6.2.2019
(místo a datum schválení)

3

Obdobně jako k přijetí jednacího řádu podle § 167 odst. 7 zákona.
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