Školská rada při Základní škole a mateřské škole, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Jednací řád
Čl. 1
Školská rada byla zřízena dne 30.12.2008 a vykonává svou působnost v intencích ustanovení
§167..168 zákona čís. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Čl. 2
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s
ohledem na působnost Školské rady vyplývající ze školského zákona.
Čl. 3
Program zasedání Školské rady navrhuje a Školskou radu svolává její předseda. Vychází přitom z
práv a povinností Školské rady daných školským zákonem, z podnětů a návrhů členů Školské rady,
zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy, ředitele školy a jejího
zřizovatele. Podklady pro jednání Školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu
vymezeném zákonem.
Čl. 4
Školská rada jedná podle programu navrženého předsedou, popř. doplněného členy rady, který se
schvaluje vždy na začátku jejího zasedání. Poté Školská rada provádí kontrolu plnění úkolů,
projednává informace a zabývá se návrhy svých členů, popř. ředitele školy, pokud je přizván na
její zasedání. Zápis ze zasedání Školské rady pořizuje na základě pověření radou jeden z jejích
členů.
Čl. 5
Školská rada se usnáší většinou hlasů všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy,
školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se Školská
rada usnáší většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení
Školské rady podepisuje její předseda a člen pověřený zápisem z příslušného zasedání.
Čl. 6
Školská rada informuje nejméně jedenkrát ročně zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a
zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a
průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků.
Čl. 7
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 09.02.2009. Veškeré jeho změny a doplňky, jakož i
úplná novelizace podléhají schválení Školskou radou.

Praha, 09.02.2009
PhDr. Jana Tůmová, PhD.
předsedkyně Školské rady

