Školská rada p i Základní škole, Neratovice, Byškovická 85
(dále jen školská rada)

Jednací ád školské rady
.j.:

ŠR 01/2006

z ízené ke dni 1.1.2006 Usnesením Rady St edo eského kraje .079-28/2005/RK
ze dne 7. prosince 2005
p i škole : Základní škola, Neratovice, Byškovická 85
sídlo školy : Byškovická 85, 277 11 Neratovice, I 70107122
lánek I.
P SOBNOST ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada p i Základní škole Neratovice, Byškovická 85 vykonává své p sobnosti
podle § 167 a § 168zákona . 561/2004 Sb.,o p edškolním, základním, st edním,
vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) a v souladu s volebním ádem
pro volbu len školské rady.
lánek II.
P SOBNOST EDITELKY ŠKOLY

1.

editelka školy je povinna umožnit školské rad p ístup k informacím o škole,
zejména k dokumentaci školy. Informace chrán né podle zvláštních právních p edpis
poskytne editelka školy školské rad pouze za podmínek stanovených t mito
zvláštními právními p edpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném
p ístupu k informacím tím není dot eno.

2.

editelka školy má právo požádat školskou radu zastoupenou p edsedou nebo
místop edsedou v od vodn ných p ípadech o svolání mimo ádného zasedání
školské rady. Na základ této žádosti je mimo ádné zasedání školské rady svoláno
do 15 dn .
lánek III.
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

1.

Školská rada zasedá nejmén dvakrát ro n a dále dle pot eby.

2.

Zasedání jsou neve ejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.

3.

Zasedání školské rady svolává p edseda, pop ípad místop edseda elektronicky
nebo dopisem prost ednictvím sekretariátu Základní školy, Neratovice, Byškovická 85.

Podklady pro jednání školské rady zajiš ují lenové školské rady a editelka školy
v rozsahu, který vymezuje zákon.
4.

Pozvánku na zasedání obsahující místo, as, program zasedání a materiály
k jednotlivým bod m programu, obdrží lenové, editelka školy, pokud je vyzvána a
p izvaní zástupci odborné ve ejnosti zpravidla nejpozd ji 14 pracovních dn p edem.

5.

editelka školy nebo pov ený zástupce je povinen zú astnit se zasedání školské rady
na vyzvání jejího p edsedy.

lánek IV.
JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada je schopna se usnášet, sejdou-li se alespo 2/3 jejích len .

2.

Školská rada se :
a) vyjad uje k návrh m školních vzd lávacích program a k jejich následnému
uskute ování,
b) schvaluje výro ní zprávu o innosti školy,
c) schvaluje školní ád a navrhuje jeho zm ny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání žák ,
e) podílí se na zpracování koncep ních zám r rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpo tu právnické osoby na další rok, vyjad uje se k rozboru
hospoda ení a navrhuje opat ení ke zlepšení hospoda ení,
g) projednává inspek ní zprávy eské školní inspekce,
h) podává podn ty a oznámení editelce školy, z izovateli, orgán m vykonávajícím s
státní správu ve školství a dalším orgán m státní správy.

3.

O schválení dokument uvedených v § 168, v odstavci 1 písm. b) až d) školského
zákona rozhodne školská rada do 1 m síce od jejich p edložení editelkou školy.
Pokud školská rada tento dokument neschválí, editelka školy p edloží dokument
k novému pojednání do 1 m síce. Opakovaného projednání se ú astní z izovatel.
Není-li dokument schválen ani p i opakovaném projednání nebo pokud školská
rada neprojedná dokumenty uvedené v § 168, v odstavci 1 písm. b) až d) školského
zákona do 1 m síce od jejich p edložení editelkou školy, rozhodne o dalším postupu
bez zbyte ného odkladu z izovatel.

4.

Školská rada se usnáší nadpolovi ní v tšinou všech len školské rady p i
schvalování materiál podle ustanovení § 168 odst. 1, písm. b) až d), f) školského
zákona.

5.

V ostatních p ípadech se školská rada usnáší v tšinou p ítomných len školské rady.

6.

P i rovnosti hlas rozhoduje hlas p edsedy školské rady, v jeho nep ítomnosti hlas
místop edsedy.

7.

P izvaní zástupci odborné ve ejnosti ani editelka školy nemají hlasovací právo.

8.

O záv rech hlasování p ijatých na zasedání školské rady je bez zbyte ného odkladu
písemn i informována editelka školy.

lánek V.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1.

Program jednání navrhuje p edseda. Vychází z povinnosti uložených školské rad
zákonem, z podn t a návrh zákonných zástupc žáka, z podn t a návrh len
školské rady a z podn t návrh editelky školy a z izovatele školy.

2.

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh p edsedy
nebo jiného lena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu
pln ní úkol a informace jednotlivých len školské rady, pop ípad editelky školy,
pokud je p izvána k jednání v školské rad .
V dalším pr b hu se projednávají nové návrhy a p ipomínky jednotlivých len
školské rady.

lánek VI.
ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY
1.

Z každého zasedání školské rady se po izuje zápis, který obsahuje ú astníky jednání,
kontrolu pln ní úkol , program a usnesení. K zápisu se p ikládá prezen ní listina.
Zápis po izuje zapisovatel - len školské rady pov ený školskou radou.

2.

Zápis podepisuje p edseda nebo v jeho nep ítomnosti místop edseda a pov ený
zapisovatel.

3.

Zápis se rozesílá všem len m školské rady a editelce školy.

4.

Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá p edseda nebo pov ený zapisovatel.

5.

Za uložení všech zápis ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady
zodpovídá p edseda.

lánek VII.
INFORMACE O INNOSTI ŠKOLSKÉ RADY
1.

Nejmén jednou ro n školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy,
pracovníky školy a z izovatele školy o výsledcích své innosti za uplynulé období
formou písemné zprávy zve ejn né na webových stránkách školy. Sou ástí této
zprávy jsou výsledky a pr b h schvalování návrhu rozpo tu školy, výro ní zprávy
školy, zprávy o hospoda ení školy a dalších dokument , které školská rada
schvaluje. Školská rada zárove uvede, zda byly projednávány návrhy na nové formy
nebo obory vzd lávání a nebo jiné koncep ní zám ry rozvoje školy.

lánek VIII.
PODMÍNKY PRO INNOST ŠKOLSKÉ RADY
1.

Školská rada je orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák ,
pedagogickým pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám podílet se na správ
školy. Škola je povinna vytvo it školské rad podmínky pro její innost a nést
nezbytné náklady spojené s touto inností.

lánek IX.
ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
1.

len školské rady, který chce odstoupit, nebo nem že do asn svou funkci vykonávat,
oznámí to neprodlen p edsedovi školské rady.

2.

Zm ny, dopl ky nebo vydání nového jednacího ádu podléhají schválení školské
rady.

3.

Tento jednací ád nabývá ú innosti dnem……………..

V Neratovicích dne ……………………

……………………………………………………….
Jméno a p íjmení p edsedy ŠR,
podpis

