
Jednací řád školské rady 

při Základní škole a Mateřské škole Řepiště, příspěvkové organizaci 

schválený školskou radou dne 30. 9. 2021 

Čl. 1 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 

Schvaluje:  a) výroční zprávu o činnosti školy 

b) školní řád a navrhuje jeho změny 

c) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na ZŠ 

 

Projednává:  a) návrh rozpočtu školy na další školní rok 

b) inspekční zprávy České školní inspekce a jiné 

 

Vyjadřuje se:  a) k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení 

b) k návrhu ŠVP a k jeho následnému uskutečňování 

Podílí se:  na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

 

Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 

ve školství a dalším orgánům státní správy 

 

Čl. 2 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů na tři. Třetinu členů 

jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí 



pracovníci naší školy. Členem nemůže být ředitelka školy. 

 

Čl. 3 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání se volí s 

ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Členové jsou zváni obvykle 14 dnů 

před termínem zasedání pozvánkou, která obsahuje termín, místo, hodinu a program jednání. 

Současně obdrží materiály k projednání. 

 

Čl. 4 

Zasedání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové 

školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Program jednání navrhuje 

předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů 

zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitelky školy, zřizovatele. 

 

Čl. 5 

Zasedání školské rady řídí předseda. Jakmile nastane doba k zahájení zasedání a je přítomna 

nadpoloviční většina členů, zahájí předseda jednání. V případě, že ani po 20 min od 

stanoveného začátku se nesejde nadpoloviční většina členů, oznámí předsedající, že se zasedání 

nekoná a oznámí nový termín. 

V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů 

školské rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je přizvána k jednání školské rady. V dalším 

průběhu se projednávají nové návrhy, připomínky jednotlivých členů školské rady, před 

hlasováním o usnesení mohou členové školské rady podávat pozměňovací návrhy. 

 

Č. 6 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o 

činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních 

případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 



předsedy. 

 

Čl. 7 

Usnesení a zápis z jednání  školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady. 

Usnesení školské rady podepisuje předseda školské rady.  

 

Čl. 8 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a 

zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. 

 

Čl.9 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají 

schválení školskou radou. 

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.11.2021 

 

V Řepištích dne 30.9.2021 

 

 Pavlína Kučerová  ……………………………………………… 

         předseda školské rady 


