Příloha č.1
Jednací řád školské rady Základní školy a mateřské školy,
17. listopadu 109, 506 01 Jičín

Článek I (Úvodní ustanovení)
1. Školská rada při Základní a mateřské škole, 17.listopadu 109, 506 01 Jičín, (dále jen
„školská rada“) vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
„školský zákon“) a umožňuje tak zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.
2. Tento jednací řád školské rady upravuje přípravu, svolání školské rady, průběh jejího
jednání, přijímání usnesení, jakož i další otázky související s jejím jednáním.
3. K přijetí jednacího řádu, jeho změn a doplňků se vyžaduje schválení nadpoloviční
většinou všech členů školské rady.
Článek II (Zasedání školské rady)
1. Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
2. První zasedání školské rady svolává ředitel školy, další zasedání její předseda, popř.
jím pověřený zástupce (dále jen „zástupce“). Skončí-li předseda ve funkci člena
školské rady před uplynutím funkčního období podle ust. § 167 odst. 9 školského
zákona, svolává zasedání do doby zvolení nového předsedy jeho zástupce.
3. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné
materiály, obdrží členové školské rady nejpozději 7 pracovních dnů před dnem
jednání.
4. Ředitel školy nebo nejméně pět členů školské rady mají právo požádat školskou radu o
svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné
zasedání školské rady svoláno do 7 pracovních dnů.
5. Zasedání školské rady jsou neveřejná.
6. Školská rada může k jednotlivým bodům jednání přizvat další osoby.
Článek III (Program a průběh zasedání)
1. Program jednání navrhuje předseda školské rady, popř. zástupce. Vychází přitom
z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů
zákonných zástupců nezletilých žáků, z podnětů a návrhů pedagogických pracovníků,
a z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitele nebo zřizovatele školy.
2. Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy školské rady.
3. Základní návrh programu, který předkládá předseda školské rady, popř. zástupce,
může být na základě doplňovacích návrhů členů školské rady rozšířen a upraven.
4. Úvodní slovo k jednotlivým bodům programu přednáší předseda školské rady, popř.
zástupce.
Článek IV (Usnesení, hlasování)
1. Školská rada je schopná se usnášet, pokud má 9 členů, jmenovaných nebo zvolených
v souladu s § 167 odst. 2 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby
členů školské rady přijatém na 70. jednání Rady města Jičína dne 29.5.2013, a pokud
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je zvolen předseda školské rady. Pokud tato podmínka není splněna, je školská rada
neusnášeníschopná.
Přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního
období z důvodů stanovených v § 167 odst. 9 písm. a) až d) školského zákona, ředitel
školy vyhlásí doplňovací volby do školské rady.
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.
K přijetí usnesení ve věcech dle § 168 odst. 1 písm. i) a j) školského zákona, tj. o
podání návrhu na odvolání ředitele a o podání návrhu na vyhlášení konkursu na
ředitele školy je zapotřebí, aby hlasovalo všech 12 členů školské rady.
Usnesení se přijímá ke každému bodu programu jednání samostatně.
Návrh na usnesení předkládá předseda školské rady.

Článek V (Zápis z jednání)
1. Z každého zasedání školské rady předseda školské rady zajišťuje pořízení zápisu, ve
kterém jsou uvedena jména přítomných členů školské rady, schválený program,
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
2. Zápis podepisuje předseda školské rady, popř. zástupce.
3. Zápis musí být pořízen do 15 dnů od konání školské rady. Bez zbytečného odkladu je
jeho opis předán členům školské rady. K nahlédnutí musí být uložen u ředitele školy a
zveřejněn na webových stránkách školy.
Článek VI (Závěrečná ustanovení)
1. Tento jednací řád byl schválen na zasedání školské rady dne 16.12.2013 a nabývá
účinnosti dnem schválení.

Šárka Vaníčková
předseda školské rady

