Školská rada při ZŠ Staňkov

Jednací řád Školské rady při Základní škole Staňkov
zřízené usnesením Rady města Staňkov č. 398 ze dne 28.12.2005
Článek I.

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 zákon a v souladu
s dalšími právními předpisy.
Článek II.

Školská rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání svolává předseda
v termínech stanovených s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem a dalšími
právními předpisy.
Článek III.
Zasedání rady je neveřejné.

Zasedání rady se může zúčastnit jakákoli osoba, která alespoň s týdenním předstihem oznámí tento
svůj úmysl předsedovi a zároveň mu předloží podněty, které budou předmětem její účasti. Účast na
zasedání této osoby je přípustná pouze po dobu projednávání předložených podnětů.
Předseda má právo účast osoby odmítnout za předpokladu, že se zjevně jedná o podněty, které
nesouvisí s výkonem, posláním či kompetencemi rady. Odmítnutí může být učiněno pouze za
předpokladu nadpolovičního (i nepísemného) souhlasu všech členů rady a musí být následně
uvedeno v usnesení ze zasedání.

Předseda má právo v odůvodněných případech akceptovat i kratší než týdenní oznamovací lhůtu.
Toto rozhodnutí je zcela v jeho kompetenci.
Článek IV.

Program zasedání školské rady navrhuje předseda. Vychází při tom z povinností uložených zákonem a
dalšími právními předpisy a dále z podnětů:
-

žákovského parlamentu.
zákonných zástupců nezletilých žáků.
pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.
členů školské rady.
ředitele školy.
zřizovatele školy.
případně dalších osob.

Program je členům školské rady předsedou předkládán zpravidla elektronicky a alespoň s týdenním
předstihem za účelem možnosti jeho připomínkování a příprav na zasedání.
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Článek V.

Zasedání školské rady řídí předseda na základě programu schváleného v úvodu zasedání.

Ze zasedání pořizuje předseda usnesení, které je schvalováno v závěru zasedání a které je
podepisováno předsedou a místopředsedou.

V případě požadavku minimálně tří členů se pořizuje též zápis ze zasedání, který zpracovává do 14
dnů předseda. Zápis je následně připomínkován e-mailovou formou, je neveřejný (tj. k dispozici
pouze členům) a je uložen u předsedy.
Článek VI.

Školská rada přijímá usnesení nadpoloviční většinou všech členů v těchto případech:
- schvalování výroční zprávy o činnosti školy.
- schvalování školního řádu.
- návrh na odvolání ředitele školy.
- návrh na vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy.
- volba předsedy a místopředsedy rady.

V ostatních případech přijímá školská rada usnesení většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
Článek VII.

Usnesení jsou zveřejňována v elektronické podobě na webových stránkách školy a v tištěné podobě
jsou na vyžádání k dispozici u předsedy.
Článek VIII.

Tento jednací řád byl schválen a nabývá účinnosti dnem 29.8.2016, čímž dochází ke zrušení platnosti
předchozího jednacího řádu.

Jednací řád

strana 2 (2)

