JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
Ustavená školská rada při Základní škole Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7,
Františka Křížka 2, se usnesla, v souladu s § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., vydat tento jednací
řád.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1) Jednací řád školské rady upravuje přípravu svolávání školské rady, průběh jejího jednání, přijímání
a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky související s jejím jednáním.
Čl. II
Postavení a pravomoci školské rady
1) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
Školská rada:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
2) Školská rada je oprávněna vyzvat k účasti na svém jednání ředitele školy, nebo jím pověřeného
zástupce.
3) Školské radě musí být ředitelem školy umožněn přístup k informacím o škole a k dokumentaci
školy, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy o ochraně informací
Čl. III
Zasedání školské rady
1) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první
zasedání školské rady svolává ředitel školy.
2) Zasedání školské rady jsou neveřejná.
3) Školská rada může k jednotlivým bodům jednání, na základě svého zvážení, přizvat další osoby.
4) Přípravu jednání organizuje a koordinuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti pověřený
člen rady. Přitom stanoví způsob zpracování a předložení materiálů, jakož i postup při jejich
projednávání.

Čl. IV
Program a průběh zasedání školské rady
1) Zasedání školské rady řídí její předseda. V jeho nepřítomnosti řízení přejímá pověřený člen rady
(dále jen předsedající).
2) Základní návrh programu, který předkládá předsedající, může být na základě doplňovacích návrhů
členů rady rozšířen a upraven.
3) Svou účast na zasedání členové rady stvrzují podpisem prezenční listiny, která je součástí zápisu.
4) Zápis o průběhu jednání zajišťuje zapisovatel školské rady. Zápis ověřuje zvolený ověřovatel.
Zapisovatel i ověřovatel jsou zvoleni vždy na začátku každého zasedání školské rady.

Čl. V
Usnesení, hlasování.
1) Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 všech jejích členů. K přijetí
usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Přizvaní zástupci odborné
veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
2) Návrh na usnesení předkládá předsedající.
3) Pokud školská rada nerozhodne o tajném hlasování, provádí se hlasování o usnesení aklamací.
4) O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informován
ředitel školy.
Čl. VI
Zápis a kontrola plnění usnesení.
1) Školská rada pořizuje ze svého zasedání zápis, ve kterém uvede jména přítomných členů školské
rady, schválený program, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
2) Pořízený zápis ze zasedání podepisuje předseda rady, zapisovatel a ověřovatel.
3) Zápis se rozesílá všem členům rady, zřizovateli a dle možností školy také zveřejněn na webových
stránkách školy.
4) Za uložení všech zápisů ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady zodpovídá
předseda.
Čl. VII
Závěrečné ustanovení.
1) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.
2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8.10.2012 na základě usnesení školské rady.

