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Jednací řád školské rady
Článek I

Úvodní ustanovení

1. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
2. Školská rada
a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, studijní řád, klasifikační řád, stipendijní řád a navrhuje jejich
změny,
d) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
e) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
f) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
g) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
3. O schválení dokumentů uvedených pod písmeny b) a c) rozhodne školská rada do 1 měsíce
od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel
školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se
účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud
školská rada neprojedná dokumenty uvedené v písm. b) a c) do 1 měsíce od jejich
předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel
školy.

Článek II

Vznik členství ve školské radě

1. Školská rada má 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje ředitel, třetinu volí studenti a
třetinu volí pedagogičtí pracovníci školské právnické osoby.
2. Ředitel školy vydá volební řád a zajistí řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu
s tímto volebním řádem.
3. Funkční období členů školské rady je 3 roky.
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Článek III

Zánik členství ve školské radě

1. Člen školské rady je oprávněn na svoje funkce rezignovat, a to písemným sdělením
předsedovi školské rady. Předseda informuje o této skutečnosti ředitele školy, který je
povinen zajistit doplnění školské rady do stanoveného počtu členů, a to způsobem a z těch
zástupců, z nichž byl zvolen, delegován nebo jmenován zástupce, který rezignoval.

Článek IV

Předseda školské rady

1. Členové školské rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.
2. Členové školské rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který zastupuje
předsedu v době jeho nepřítomnosti.
3. Ke zvolení předsedy školské rady a případně také místopředsedy školské rady se vyžaduje
schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
4. Školská rada je oprávněna předsedu i místopředsedu školské rady z jejich funkce odvolat.

Článek V

Jednání školské rady

1.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí
s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

2.

Schůze školské rady svolává předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

3.

Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové rady a ředitel školy v rozsahu, který
vymezuje zákon. Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností
uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětu a
návrhů ředitele a zřizovatele školy.

4.

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

5.

O jednáních školské rady pořizuje písemný záznam člen školské rady, pověřený školskou
radou. Usnesení školské rady podepisuje její předseda či místopředseda a člen školské
rady, pověřený zápisem průběhu jejího jednání.

6.

Nejméně 1x ročně školská rada informuje studenty a zřizovatele školy o výsledcích své
činnosti za uplynulé období.

Článek VI

Rozhodování školské rady

1. Školská rada je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů.
2. Školská rada rozhoduje o všech záležitostech usnesením. Ke schválení usnesení je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
školské rady.
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3. K odvolání předsedy školské rady, popř. místopředsedy školské rady, musí hlasovat
nejméně 4 členové školské rady.

Článek VII

Součinnost ředitele školy

1. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na
vyzvání jejího předsedy.
2. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména
k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne
ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními
předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím
není dotčeno.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

V Ostravě, dne 13. 10. 2010

Mgr. Martin Brezina
předseda školské rady
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