
Jednací řád 

Článek 1  

Působnost rady  

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) a v souladu s volebním 

řádem pro volbu členů školské rady.  

Článek 2  

Zasedání rady   

Školská rada se schází třikrát ročně, vždy v říjnu, únoru a červnu. Svolává ji její předseda (nebo 

místopředseda) a z jednání pořizuje zápis. 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 dní.  

   

Článek 3  

Jednání rady   

Rada je usnášeníschopná, sejdou-li se alespoň  dvě třetiny jejich členů.   

Vyjadřuje se k:  

 k návrhům školních vzdělávacích programů,  

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,  

 schvaluje školní řád, vnitřní řád školy a klasifikační řád a navrhuje jejich změny,  

 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,  

 vyjadřuje se k návrhu rozpočtu školy, navrhuje zlepšení hospodaření školy,  

 projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  

 podává podněty řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy.  

   

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování materiálů podle 

ustanovení §168 odst. I, písm. b) až d), f) školského zákona. V ostatních případech se usnáší školská 

rada většinou přítomných členů školské rady.  

   

Článek 4  

Program jednání   

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě 

zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů, z podnětů a návrhů 



členů školské rady a podnětů nebo návrhů ředitele nebo zřizovatele školy. V úvodu jednání projedná 

školská rada kontrolu plnění úkolů.  

   

Článek 5  

Informace o činnosti školské rady   

Školská rada informuje zákonné zástupce žáků, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o své 

činnosti za uplynulé období odkazem na webových stránkách školy. Jednou ročně vypracuje zprávu o 

výsledcích a průběhu schvalování rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy a o 

projednávaných návrzích na školní vzdělávací programy nebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.  

   

Článek 6  

Odstoupení člena rady   

Člen rady, který chce odstoupit, nebo nemůže dočasně svou funkci vykonávat, oznámí to neprodleně 

předsedovi rady.  

   

Článek 7  

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