Jednací řád školské rady
při
Základní škole Náchod - Plhov, Příkopy 1186

Článek 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),
(dále jen školský zákon).
Článek 2
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským
zákonem.
Článek 3
Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, případně jím pověřený člen školské
rady, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy má právo požádat
školskou radu zastoupenou předsedou v odůvodněných případech o svolání mimořádného
zasedání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno
do 15 dnů.
Zasedání rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání zúčastní ředitel školy nebo
jím pověřený zástupce, případně další přizvané osoby.
Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu,
který vymezuje školský zákon.
Článek 4
Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených
školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků,
pedagogických pracovníků, členů školské rady, ředitele školy nebo zřizovatele školy.
Článek 5
Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím určený člen školské rady.
V úvodu zasedání předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může
být na základě návrhů a připomínek členů školské rady upraven.
Prvním bodem programu zasedání je kontrola plnění úkolů a informace jednotlivých členů
školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se
projednávají návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady dle schváleného programu.
Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny

přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen školské rady
předsedajícímu.
Hlasováno může být o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů.
Předsedající může diskutujícímu odejmout slovo, pokud diskuse není věcná a stručná.
Článek 6
Školská rada je usnášení schopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční
zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných
členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.
Článek 7
O průběhu jednání se pořizuje zápis, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních a o
průběhu a výsledku hlasování. Zápis vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá jej
ostatním členům školské rady.
Článek 8
Školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky
školy a zřizovatele školy o své činnosti průběžně prostřednictvím webových stránek školy.
Článek 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají
schválení školskou radou.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 10.10.2011

V Náchodě dne 10.10.2011

Michal Kudrnáč, v.r.
předseda školské rady

