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Jednací řád
Jednací řád Školské rady při ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy

Čl. 1
Školská rada vykonává svou činnost na základě § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, kterým se umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Čl. 2
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Termín schůzí se volí s ohledem na kompetence
školské rady stanovené zákonem. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád
a zvolí svého předsedu a místopředsedu. Zasedání oznamuje předseda, popř. místopředseda
školské rady ostatním členům minimálně 7 dní před jejím uskutečněním ostatním – a to formou
elektronickou, či písemně. Ředitel školy má právo požádat školskou radu, zastoupenou předsedou
nebo místopředsedou, v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady.
Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů. Ředitel školy je
povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská
rada hlasováním nerozhodne jinak.
Čl. 3
Program jednání školské rady navrhuje její předseda /místopředseda/ a schvalují jej na zasedání
nadpoloviční většinou její členové. Vychází přitom ze znění školského zákona, podnětů a návrhů
zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, zřizovatele, dalších osob
a z podnětů a návrhů členů školské rady. Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny
alespoň 2/3 všech jejích členů.
Čl. 4
Podklady pro jednání školské rady zajišťují její členové, popřípadě ředitel školy v rozsahu, který
vymezuje zákon.
Čl. 5
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy
o činnosti školy, při schvalování a změnách školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání (klasifikační řád) na základní škole. V ostatních případech se usnáší většinou
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas
místopředsedy. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně
informován ředitel školy.
Čl. 6
O zasedání a usnesení školské rady vyhotovuje písemně záznam pověřený člen a podepisuje
schválený ověřovatel zápisu, popř. předseda. K zápisu se přikládá prezenční listina. Zápis
se rozesílá všem členům školské rady. Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady
do dokumentace školské rady zodpovídá předseda, při nepřítomnosti místopředseda.

Čl. 7
Nejméně jednou ročně informuje školská rada zákonné zástupce nezletilých žáků, pedagogické
i provozní pracovníky školy, zřizovatele a ostatní občany o své činnosti za uplynulé období.
O výsledcích svého jednání školská rada informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek
školy nebo občasníku Stašsko.
Čl. 8
Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho
změny. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách, podílí
se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává návrh rozpočtu a dále projednává
inspekční zprávy České školní inspekce. Podává podněty a oznámení zřizovateli a řediteli školy.
Čl. 9
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k příslušné
dokumentaci.
Čl. 10
O schválení dokumentů uvedených v článku 8, rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich
předložení ředitelem školy. Pokud tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument
k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. Není-li
dokument schválen při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná tyto
dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez
zbytečného odkladu zřizovatel.
Čl. 11
Jakékoliv úpravy, změny nebo projednání nového jednacího řádu podléhají schválení nadpoloviční
většinou všech členů školské rady.
Čl. 12
Tento jednací řád nabývá platnosti dne 4. 2. 2013

