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J e d n a c í   ř á d 

školské rady při Základní škole Smiřice,  
Jiráskova 206, Smiřice, PSČ 503 03 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 
1. Jednací řád školské rady upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání školské rady, 

usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky. 
2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem rozhoduje školská rada v mezích zákona, 

zejména pak podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„školský zákon“). 

 
Čl. 2 Pravomoci školské rady 

1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě 
školy. 

2. Školské radě je vyhrazeno rozhodovat ve věcech stanovených v § 168 školského zákona. 
Školská rada se dle ustanovení § 168 odst. 1: 
„a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování, 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje 
jejich 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 vyhlášení konkursu na ředitele školy.“ 
 

Čl. 3 Zasedání školské rady 
1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, 

první zasedání školské rady svolává ředitel školy.  
2. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, 

který vymezuje školský zákon. 
3. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady 

na vyzvání jejího předsedy. 
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Čl. 4 Program a průběh zasedání 
1. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu 

a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a jeho změn, pravidel pro 
hodnocení výsledků žáků. Školská rada je usnášeníschopná při účasti 2/3 členů.  Ostatní 
kompetence školské rady jsou charakteru projednacího, konzultačního či iniciačního, 
tzn. školská rada bere na vědomí návrh rozpočtu školy na další rok, vyjádření k rozboru 
hospodaření a návrh opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy 
České školní inspekce, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 
následnému uskutečňování. 

2. Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. Vychází přitom z 
povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, 
zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu 
svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých 
členů rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším 
průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady. 

 
Čl. 5 Zápis z jednání školské rady 

1. O jednání školské rady pořizuje zápis člen školské rady pověřený školskou radou. 
2. V zápise z jednání školské rady se uvede počet přítomných členů školské rady, schválený 

program zasedání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
3. Zápis z jednání školské rady podepisuje předseda a jiný člen školské rady. 

 
Čl. 6 Poskytování informací o činnosti školské rady 

1. Školská rada informuje o své činnosti zákonné zástupce žáků i další zájemce 
prostřednictvím webové stránky školy, na které jsou zveřejňovány zápisy ze zasedání 
školské rady. 

2. Kopie zápisu z jednání školské rady bude zaslána zřizovateli a řediteli školy. 
 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení 
1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhá schválení školskou radou. 
2. Tento jednací řád byl projednán dne 21.10.2021 a schválen všemi členy Školské rady. 

 


