
Jednací řád školské rady při ZŠ Meteorologická

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Školská rada (dále „ŠR“) je zřízena a vykonává své působnosti podle § 167 - 168 zákona
č. 561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném a  jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění.

Čl. 2
První zasedání, volba předsedy a schválení jednacího řádu

a) Na prvním zasedání volí svého předsedu členové ŠR tajným hlasováním ze všech členů
ŠR  na  základě  návrhů  podaných  jednotlivými  členy.  Ke  zvolení  předsedy  je  třeba
schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR. 

b) Předsedu je možné odvolat na návrh člena ŠR. Předseda je odvolán,  pokud pro jeho
odvolání hlasuje nadpoloviční většina všech členů ŠR. 

c) V případě,  že  se  členové  ŠR rozhodnou ustavit  funkci  místopředsedy,  platí  pro  jeho
volbu a odvolání stejná pravidla jako u předsedy. Místopředseda zastupuje předsedu na
základě  pověření  předsedou,  případně do zvolení  nového předsedy v případě,  že  ŠR
předsedu ztratila.

d) ŠR na svém prvním zasedání  stanoví  jednací  řád ŠR.  K přijetí  jednacího řádu,  jeho
doplňků a změn je třeba schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.

Čl. 3
Zasedání, korespondenční jednání

a) ŠR  zasedá  podle  potřeby,  nejméně  však  dvakrát  ročně.  Termíny  zasedání  určuje  a
zasedání svolává předseda ŠR s ohledem na působnosti ŠR stanovené zákonem, příp. na
žádost ředitele školy nebo nadpoloviční většiny členů ŠR. 

b) Na návrh předsedy, pokud se proti tomu nevyjádří některý člen ŠR, může být zasedání
ŠR  nahrazeno  korespondenční  formou  jednání  a  hlasování  pomocí  elektronické
komunikace,  nejméně  dvě jednání  v  roce  však musí  proběhnout  podle  první  věty za
osobní účasti členů ŠR.

c) Program  jednání  navrhuje  předseda,  vychází  přitom  z  povinností  uložených  ŠR
zákonem,  z podnětů  a  návrhů  zákonných  zástupců  nezletilých  žáků,  pedagogických
pracovníků,  členů  ŠR,  ředitele  školy  a  zřizovatele  školy.  Každý  člen  je  oprávněn
navrhnout doplnění programu. Program je schválen hlasováním členů ŠR.

d) Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové ŠR a ředitel školy v rozsahu, který
vymezuje  zákon,  členům ŠR musí  být  podklady  k  projednávaným  bodům rozeslány
nejméně týden před termínem jednání. 

e) Zasedání  ŠR  je  neveřejné.  Členové  ŠR  mohou  rozhodnout  o  pozvání  dalších  osob.
Ředitel  školy  nebo  jím  pověřený  zástupce  je  povinen  zúčastnit  se  zasedání  ŠR  na
vyzvání předsedy.



Čl. 4
Hlasování

a) ŠR je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů ŠR.
b) ŠR  se  usnáší  nadpoloviční  většinou  všech  členů  při  schvalování  výroční  zprávy  o

činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, tj. při
hlasování  o  bodech uvedených  v § 168 odst.  1,  písm.  b),  c)  a  d)  školského zákona.
V ostatních  případech  se  ŠR  usnáší  většinou  přítomných  členů.  Při  rovnosti  hlasů
rozhoduje hlas předsedy ŠR.

c) Při korespondenčním hlasování jsou podmínky hlasování shodné s podmínkami platnými
na schůzích ŠR.

d) Pokud o to kterýkoli člen ŠR požádá, probíhá hlasování tajně.

Čl. 5
Poradní orgány

a) Školská rada může v rámci své činnosti zřizovat poradní orgány ve formě komisí.
b) Členové komisí jsou voleni a odvoláváni ŠR.
c) Komise jsou oprávněny pouze předkládat své názory a stanoviska ŠR. Nejsou oprávněny

jakkoli zasahovat do rozhodování ŠR.
d) Členové  komisí  musí  oznámit  případný  střet  zájmů  ve  vztahu  k projednávané

problematice.
e) Rozhodnutím školské rady mohou být komise bez dalšího rozpuštěny.

Čl. 6
Zápis z jednání

O průběhu zasedání je pořizován zápis, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních
a o průběhu  a  výsledcích  hlasování.  Zápis  vyhotoví  do  7  dnů  po  jednání  zvolený
zapisovatel,  schvaluje  ho  předseda  a  zvolený ověřovatel,  poté  je  zápis  elektronickou
formou  zaslán  všem  ostatním  členům  školské  rady,  kteří  ho  mohou  do  48  hodin
připomínkovat, a poté řediteli školy, který též zabezpečí v termínu do 3 pracovních dnů
jeho zveřejnění na webových stránkách školy. 

Tento jednací řád byl schválen dne 12. 11. 2019


