
Jednací řád školské rady 

Základní školy Jižní IV. 1750/10, Praha 4 

 

ustanovené v souladu s volebním řádem vydaným usnesením Rady Městské části Praha 4,   

č.j. 11R – 332/2005. 

 

Čl. 1 

Školská rada vykonává své působnosti podle zákona č. 561/2004 Sbírky § 167-168 

(Školský 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 navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské 

radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců, zletilých žáků, členů školské rady, 

ředitele a zřizovatele školy. 

Čl. 4 

Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro 

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

Čl. 5 

Školská rada 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, pokud je přizván 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 rady při projednávání 

výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy, zprávy o hospodaření školy a při prvním 

projednávání návrhu na odvolání ředitele školy. 

V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů rady. Při 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další 

pověřený člen školské rady.  

 



Čl. 7 

Návrhy může ve školské radě podávat každý její člen. O každém návrhu, připomínce 

či doplnění se hlasuje aklamací ihned po podání návrhu. Je-li návrhů několik, hlasuje se o 

protinávrzích v opačném pořadí tak, jak byly podány. 

Čl. 8 

Diskuse probíhá v rámci stanoveného programu jednání. Každý člen má právo 

přihlásit se k jednomu bodu maximálně dvakrát. Slovo diskutujícím uděluje předsedající 

v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili. Přednost může dostat pouze předseda, který chce 

odpovědět na vznesený dotaz. Diskuse končí vyčerpáním přihlášek do diskuse, nebo 

schválením návrhu na ukončení diskuse. Maximální délka příspěvku jsou 3 minuty. Shrnutí 

diskuse mohou na požádání provést referující k jednotlivým bodům programu.  

Čl. 9 

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen rady nebo radou jiná 

pověřená osoba.   

Čl 10 

Zápisy z jednání školské rady jsou zveřejňovány na nástěnce školy a na jejích 

webových stránkách. 

Čl. 11 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou 

radou. 

Čl. 12 

   Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 6. 10. 2020 


