Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070

Jednací řád
školské rady

Schválen školskou radou
v Písku dne 13.10. 2020

Za školskou radu:

Kateřina Čápová
Předseda/-kyně školské rady

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Školskou radu (dále jen „ŠR“) zřizuje ve smyslu § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona (dále jen „zákona“) zřizovatel. Funkční období ŠR je 3 roky.
ŠR má 9 členů, z toho 3 jmenované zřizovatelem, 3 volené z řad zákonných zástupců
žáků a 3 z řad pedagogických pracovníků.
ŠR se schází nejméně dvakrát ročně. Zasedání ŠR svolává její předseda. Ředitel školy
nebo jeho zástupce je povinen zúčastnit se jednání školské rady na vyzvání jejího
předsedy.
Předseda ŠR musí být zvolen více jak polovinou všech členů rady, tedy minimálně 5-ti
členy rady. Funkce předsedy ŠR končí:
a) uplynutím funkčního období,
b) ukončením činnosti ve školské radě dle odst. 13 tohoto jednacího řádu,
c) odstoupením z funkce,
d) odvoláním z funkce na základě společného návrhu minimálně 5 členů ŠR, který
podpoří v hlasování minimálně 5 členů ŠR.
Zástupce předsedy ŠR musí být zvolen více jak polovinou všech členů rady, tedy
minimálně 5-ti členy rady. Funkce zástupce předsedy ŠR končí:
a) uplynutím funkčního období,
b) ukončením činnosti ve školské radě dle odst. 13 tohoto jednacího řádu,
c) odstoupením z funkce,
d) odvoláním z funkce na základě společného návrhu minimálně 5 členů ŠR, který
podpoří v hlasování minimálně 5 členů ŠR.
ŠR se v souladu s § 168 zákona:
a) vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
d) schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím
státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání
ředitele, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Při hlasování ŠR musí být přítomna více jak polovina členů. V případě rovného počtu
hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti předsedajícího.
ŠR hlasuje najednou veřejně, kdy v zápise se uvádí pouze výsledek hlasování.
Jednání ŠR připravuje ředitel základní školy společně s předsedou ŠR.

10. Jednání ŠR řídí její předseda nebo zástupce předsedy. V případě jejich současné
nepřítomnosti řídí jednání člen ŠR, kterého řízením pověří zbývající členové rady na
začátku jednání.
11. Zápis z jednání ŠR pořizuje pověřený člen ŠR. Po schválení jeho obsahu zajistí ředitel
školy přepis a následně podepíše předseda ŠR, v případě neúčasti předsedy na jednání
ŠR jeho zástupce. Zápis se uloží ve složce uložené u ředitele školy. Členové ŠR mohou
požádat o zaslání kopie zápisu, a to jak v písemné podobě, tak i elektronicky.
12. Člen ŠR může ukončit svoji působnost ve ŠR buď na jednání ŠR, když se o tom
provede zápis v zápise z jednání nebo písemně do rukou předsedy ŠR nebo ředitele
základní školy, který o tom bezodkladně informuje předsedu ŠR. Na další jednání je již
přizván jako člen ŠR náhradník podle řádných voleb.
13. Člen ŠR svoji činnost automaticky končí v případě, že:
a) přestane být pedagogem základní školy,
b) jeho dítě přestane být žákem základní školy,
c) zřizovatel odvolá jeho jmenování.
14. Členové ŠR jsou zavázáni mlčenlivostí o skutečnostech podléhajících ochraně podle
zvláštních právních předpisů.
15. Za vytvoření podmínek pro jednání školské rady je odpovědný ředitel základní školy.
Náklady na činnost ŠR jdou na vrub základní školy.
16. Za účast na ŠR nenáleží jejím členům žádná odměna.
17. Každý člen musí být seznámen s obsahem jednacího řádu ŠR, což stvrdí svým
podpisem.
18. Jednací řád ŠR a jeho změnu musí schválit více jak polovina všech členů ŠR, tedy
minimálně 5 členů ŠR. V tomto případě není rozhodující hlas předsedy.
19. Jednací řád školské rady nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.
20. Jednací řád ŠR případně jeho změnu podepíše předseda ŠR.

