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Jednací řád školské rady 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ČL I 

 
Školská   rada vykonává   své   působnosti   podle §  167 a § 168 zákona č.   561/2004   
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

ČL. II 

 
Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně. Termíny schůzí volí  s 
ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. 

ČL. III 

 
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, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy, 
Klubu rodičů. 

 

ČL. IV 

 
Jednání školské rady, které je neveřejné, svolává její předseda, popřípadě místopředseda. 
První jednání školské rady svolává ředitel školy. Mimořádné jednání školské rady musí 
svolat předseda nebo místopředseda na základě písemného podnětu minimálně 1 /3 členů 
školské rady. 
Školská rada může jednat, bude-li to nezbytné s ohledem na nutnost zajištění ochrany zdraví a 
s ohledem na jiné závažné důvody, distančním způsobem. Organizace distanční formy jednání 
školské rady je v kompetenci předsedy, případně místopředsedy školské rady. V případě 
jednání školské rady konaném metodou per rollam hlasují jednotliví členové emailem. 
Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, 
který vymezuje zákon. Členové školské rady musí koncepční materiály obdržet minimálně 
10 pracovních dnů před termínem jednání. 

 

ČL V 

 
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 ředitele školy, který se zúčastňuje 
zasedání jako host. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky 
jednotlivých členů školské rady. 

 

 

 

 



 

ČL VI 

 
   Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o  
   činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech   

se   usnáší   školská   rada   většinou   jejich   přítomných   členů. Výjimečně může o 
jednotlivých záležitostech školská rada rozhodovat per rollam a to pouze ve věci, u které je 
nutné rozhodnout bezodkladně. Rozhodování per rollam se uskuteční tak, že osoba oprávněná ke 
svolání zasedání školské rady zašle všem členům školské rady návrh usnesení. Návrh bude 
zaslán  elektronickou formou na e-mailovou adresu člena. 

Návrh usnesení musí obsahovat: 
a) text navrhovaného usnesení a jeho zdůvodnění, 
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena školské rady, jinak je tato lhůta 3 pracovní dny, 
c) podklady potřebné pro přijetí navrhovaného usnesení. 
Nedoručí-li člen školské rady v dané lhůtě osobě oprávněné ke svolání školské rady souhlas s 
návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

Rozhodná většina se při rozhodování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech členů 
školské rady. Usnesení je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena 
školské rady k návrhu usnesení, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro 
doručení vyjádření členů školské rady, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí 
usnesení. 
 

Čl. VII 
 

O průběhu jednání se pořizuje zápis, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních, o 

průběhu a výsledcích hlasování. Zápis vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá jej 

elektronicky ostatním členům. Každý zápis podepisuje i ověřovatel zápisu ustanovený 

školskou radou. V případě jednání školské rady metodou per rollam je záznam emailové 

komunikace přílohou zápisu z jednání. Ze záznamu musí být jednoznačné jak člen rady 

hlasoval o návrhu usnesení. 

Zápisy z jednání školské rady jsou zveřejňovány na webu školy. 

 

Čl. VIII 

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

 

ČL IX 

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2021 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku, 30. 8. 2021 

 

 

 

Předseda: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček 

 

Místopředseda: Mgr. Stanislava Typovská 
 

 


