
JEDNACÍ �ÁD 
 
�l.1 - právní základ z�ízení 
Školská rada je z�ízena na základ� zákona �.561/2004 Sb. (§167 , §168 ) o p�edškolním, 
základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání. 
 
�l.2 - �lenství 
Po�et �len� školské rady je 6. T�etina �len� je jmenována z�izovatelem, t�etina volena 
zákonnými zástupci žák� podle pravidel stanovených z�izovatelem (volební �ád) a t�etina je 
volena pedagogickými pracovníky školy z �ad pedagogických pracovník�. �lenem školské rady 
nem�že být �editel školy, týž �len školské rady nem�že být sou�asn� jmenován z�izovatelem 
nebo zvolen zákonnými zástupci nezletilých žák� nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 
�len školské rady musí být starší 18-ti let se zp�sobilostí k právním úkon�m. V p�ípad� 
odstoupení zvoleného �lena školské rady nebo jeho neschopnosti vykonávat práci v rad� bude 
do 90-ti dn� tento �len rady nahrazen novým �lenem zp�sobem uvedeným výše. 
 
�l.3 - funk�ní období 
Funk�ní období �len� školské rady je t�i roky a zpravidla je toto období v souladu se 
školními roky. Délka funk�ního období �lena školské rady zvoleného nebo jmenovaného 
v pr�b�hu funk�ního období školské rady odpovídá zbývající délce tohoto funk�ního období. 
 
�l.4 - vedení rady 
Školská rada si nadpolovi�ní v�tšinou hlas� všech svých �len� volí p�edsedu. P�edseda 
pak navrhne jednoho místop�edsedu. K platnosti mandátu místop�edsedy je pot�eba 
odsouhlasení nadpolovi�ní v�tšinou hlas� všech �len� školské rady. P�edseda a místop�edseda 
tvo�í vedení školské rady. 
 
�l.5 - zasedání rady 
Školská rada zasedá nejmén� dvakrát b�hem školního roku, v p�ípad� pot�eby 
�ast�ji. Zasedání školské rady svolává její p�edseda písemnou pozvánkou nebo e-mailovou 
zprávou nejmén� 10 dn� p�ed konáním zasedání s uvedením plánovaného programu. Je-li 
sou�ástí usnesení ze zasedání školské rady stanovení termínu a programu p�íštího zasedání, 
svolání zasedání podle p�edchozí v�ty se již neprovádí. 
 
�l.6 - �editel školy 
�editel školy nebo jím pov��ený zástupce je povinen se zú�astnit zasedání školské rady na 
vyzvání jejího p�edsedy. �editel školy je povinen umožnit školské rad� p�ístup k informacím a 
dokumentaci o škole. Informace chrán�né podle zvláštních p�edpis� poskytne �editel školy 
školské rad� pouze za podmínek stanovených t�mito zvláštními p�edpisy. 
 
�l.7 - usnášení se 
Školská rada se usnáší nadpolovi�ní v�tšinou všech p�ítomných �len� rady za podmínky ú�asti 
nejmén� �ty� �len�, p�i rovnosti hlas� rozhoduje hlas p�edsedy. 
 
�l.8 - schvalování zásadních dokument� 
P�i schvalování dokument� zásadního významu (koncep�ní a dlouhodobý zám�r rozvoje školy, 
školní vzd�lávací program, školní �ád, pravidla pro hodnocení výsledk� vzd�lávání žák�, 
výro�ní zpráva o �innosti školy) se školská rada usnáší nadpolovi�ní v�tšinou všech �len�, 
p�i�emž o t�chto dokumentech rozhoduje do 1 m�síce od jejich p�edložení �editelem školy. 
Pokud školská rada n�který z uvedených dokument� neschválí, �editel školy p�edloží 
p�epracovaný dokument k novému projednání do 1 m�síce. Opakovaného projednání se 
zú�astní z�izovatel. Není-li dokument op�tn� schválen, o dalším postupu rozhodne z�izovatel. 
 



 
 
�l.9 - usnesení 
Na záv�r zasedání školské rady se vypracovává usnesení. Usnesení vypracovává pov��ený 
�len školské rady písemn�, koncept usnesení se stává platným po odsouhlasení �leny školské 
rady a podpisu p�edsedy a dalšího �lena školské rady, zpravidla místop�edsedy. Schválené 
usnesení obdrží každý �len školské rady a dále pak z�izovatel a �editel školy. V záhlaví 
usnesení se uvádí po�adové �íslo zasedání školské rady, datum a místo konání a seznam 
ú�astník�, text usnesení se �lení zpravidla na �ásti „Školská rada po projednání 1. bere na 
v�domí, 2. schvaluje, 3. volí a odvolává, 4. ukládá a doporu�uje, 5. stanovuje termín dalšího 
zasedání.“ Koncept usnesení obdrží každý �len školské rady do 5-ti pracovních dn� po 
uskute�n�ném zasedání písemn� v papírové nebo v elektronické podob�, pokud do dalších  
5-ti pracovních dn� nevznese k p�edaným dokument�m námitky, považují se za odsouhlasené. 
¨ 
�l.10 - rada spoluvytvá�í 
Školská rada se podílí na vytvá�ení koncep�ního a dlouhodobého zám�ru rozvoje školy 
(vize školy). 
 
�l.11 - rada schvaluje 
Školská rada schvaluje školní vzd�lávací program, školní �ád, pravidla pro hodnocení 
výsledk� vzd�lávání žák� a výro�ní zprávu o �innosti školy. Sou�ástí výro�ní zprávy o �innosti 
školy musí být hodnocení napl�ování koncep�ního a dlouhodobého zám�ru rozvoje školy (vize 
školy) a zp�tný vliv na stanovenou vizi. 
 
�l.12 - rada projednává 
Školská rada se vyjad�uje a projednává uskute��ování školního vzd�lávacího programu, 
návrh rozpo�tu na další rok a rozbor hospoda�ení, inspek�ní zprávy �eské školní inspekce a významná 
opat�ení související s provozem školy. 
 
�l.13 - rada navrhuje 
Školská rada podává podn�ty, oznámení a návrhy �editeli školy, z�izovateli, orgán�m vykonávající státní 
správu ve školství a dalším orgán�m státní správy. 
 
�l.14 - záv�re�né ustanovení 
Tento jednací �ád školské rady byl schválen na 1. zasedání školské rady dne 18. kv�tna 2005 a m�že být 
m�n�n pouze na základ� usnesení školské rady vydaného v souladu s výše uvedenými pravidly. 
 
 
Osv�timany 18. kv�tna 2005 
 


