
Jednací řád Skolské rady

Zál<|adní školy, Praha 6, Pod Mariánkou 2

Školská radabylazŤízenausnesením Rady městské části Praha 6 ě.2857lO5 ze dne 19.10.2005

Čt. t

Školska rada vykonává své působnosti podle $ 167 a 168 zákona č,. 56112004 Sb., o
předškolním,zěkladním' středním' vyšším odborném a jiném vzděIávéní (školský zákon).

Čl. z

Školská rada se scltazí ke svým zasedáním dvakrát ročně a dáLe podle potřeby. Termíny
zaseďání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čt.:

Program zasedáni, který je v souladu s plánem práce schváleným školskou radou, navrhuje
předseda. Yychazí přitom z povinností uloŽených školské raďě zákonem, z podnětů a návrhů členů
školské rady, zákonných zástupci žák.ů, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy.

Čt. +

Zaseďání školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro zaseďání
zajišťují členové školské raďy a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čt. s

Školska rada jedná podle programu' který schváIí na návrh předsedy s využitím podnětů
ostatních členů školské rady. V úvodu svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění
úkolů a informace jednotlivých členů školské rady popřípadě ředitele školy, pokud je k zasediíní
školské rady pÍizván V dalším pruběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotliých
členů školské rady.



Čt. o

Štolska rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a
jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a jeho změn, pravidel pro hodnocení
výsledků žéků, pŤi projednávání návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření krozboru
hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem
jsou zásadní výhrady k práci ředitele školy.
V ostatních případech se školská raďa usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů

rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské

rady.

Čt.l

o zasedáních školské raďy poŤízuje záznam ělen školské rady pověŤený školskou radou;

v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Čt. g

Nejméně jednou ročně školská rada informuje způsobem v místě obvyklým zákonné

zástupce žiíků' pracovníky školy a zŤizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Součástí této informace jsou výsledky a pruběh schvalování výroění zprávy o činnosti školy a
pokud byly projednávány, pak i výsledky a průběh schvalování školního Ťáďu a pravidel pro

hodnocení žáků nebo změt školního řádu a p'uuid.l hodnocení žáků. Školská rada zároveň uvede,

zdaa sjakým výsledkem byl projednávénnávrh rozpoětu školy na další rok' vyjádření krozboru
hospodaření popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření, usnesení' jehoŽ obsahem jsou zásadní

ýhrady k práci ředitele školy, anebo koncepční zámily rozvoje školy.
Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichŽ schvalovaní je uloŽeno zákonem,

školská rada neprodleně předá zŤízovate|i školy a řediteli školy.

Čt. q

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

Čt. to

Tento j ednací Ťád nabýv á účinnosti dnem I . 4. 20I 5

,s ď,Í /-^'(

Y Praze dne 31.3.2015 podpis předsedy školské rady


