Jednací řád školské rady
při Gymnáziu, Zábřeh, náměstí Osvobození 20,
zřízené usnesením Rady Olomouckého kraje č.j. KOUK/35439/05/OŠMT/903
ze dne 8. 12. 2005
Článek 1
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Článek 2
Školská rada se při své činnosti řídí ustanoveními § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění.
Článek 3
Školská rada na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu a místopředsedu, který plní úkoly
předsedy v případě jeho nepřítomnosti.
Článek 4
Zasedání školské rady svolává její předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny
zasedání se stanoví s ohledem na úkoly školské rady vymezené v § 168 školského zákona.
Článek 5
Podklady pro zasedání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje
zákon. Program a podklady pro jednání školské rady musí být členům školské rady a řediteli školy
doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím
elektronické pošty.
Článek 6
Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem
a z podnětů a návrhů žáků a jejich zákonných zástupců, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele
školy a z podnětů a návrhů dalších osob. V úvodu zasedání školská rada zvolí zapisovatele, který
bude provádět zápis o průběhu jednání a přijatých usneseních. Školská rada projedná kontrolu plnění
úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání
přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
Článek 7
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování svého jednacího řádu,
výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních
případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
Článek 8
Zápis o průběhu jednání a přijatých usneseních podepisuje předseda a zapisovatel. Vyhotovený zápis
obdrží všichni členové školské rady a ředitel školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje žáky
školy, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy o výsledcích své činnosti za uplynulé
období. Součástí této informace jsou výsledky schvalování dokumentů podle §168 odst.1 písm. b) až
d) školského zákona.
Článek 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.
Článek 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 2. 3. 2006
V Zábřehu dne 2. 3. 2006
RNDr. Jaroslav Hajtmar v. r.
předseda školské rady

