
Jednací řád školské rady 

při Základní škole Horní Vltavice, okres Prachatice 

 
zřízené dne 1.9.2005 usnesením zastupitelstva obce Horní Vltavice č.28 ze dne 29.8.2005. 
 

Čl. 1 
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“ 
 

Čl. 2 
Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny 

schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. 
 

Čl. 3 
Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených 

školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických 

pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitelky školy 

a zřizovatele školy. 

Čl. 4 
Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda. Podklady projednání  

školské rady zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon. 
 

Čl. 5 
Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena 

školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace 

jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je přizvána k jednání školské 

rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské 

rady. 

Čl. 6 
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy 

o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělání žáků. V ostatních případech se 

usnáší školská rada většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady. 
 

Čl. 7 
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. 

O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. Zasedání 

školské rady je neveřejné. Ředitelka školy nebo jí pověřený zástupce je povinen zúčastnit se 

zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Ředitelka školy je povinna umožnit školské 

radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle 

zvláštních předpisů poskytne ředitelka školy pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními 

předpisy. Program jednání školské rady bude zveřejněn na webových stránkách školy nejméně 15  

pracovních dnů před jednáním rady. 

Podněty pro jednání školské rady mohou pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých  

žáků či zletilí žáci předat prostřednictvím svých zvolených zástupců v písemné podobě. Tyto  

podněty nesmí být anonymní a musí se týkat záležitostí, které jsou v souladu s kompetencemi ŠR  



dané zákonem. Školská rada se k bezodkladným záležitostem vyjádří per rollam. Své písemné 

stanovisko zašlou členové školské rady jejímu předsedovi. V případě, že nedojde ke shodě, svolá 

předseda školské rady bezodkladně jednání školské rady. 

 
 

Čl. 8 
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou. 
 

 

Čl. 9 
 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 27.9.2005 

 

 

 

 

 

V Horní Vltavici dne  27.9.2005                                                             

 

 

 

 

 

 

 


