
Jednací řád ŠR při ZŠ Kolovraty 

Jednací řád školské rady 
při ZŠ Praha Kolovraty, Mírová 57, Praha 10 - Kolovraty 

 
Školská rada (dále jen „rada“) při  ZŠ Praha Kolovraty, Mírová 57, Praha 10 – Kolovraty
vydává  v souladu  s § 167  a  § 168  zákona  č.  561/2004  Sb.  o  předškolním,  základním,
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (dále  jen  „školský  zákon“),  ve  znění
pozdějších předpisů tento jednací řád školské rady (dále jen „jednací řád“).

 
Čl. 1

Úvodní ustanovení
1) Rada  je  orgán  školy  umožňující  zákonným  zástupcům  nezletilých  žáků,

pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.
2) Jednací  řád upravuje přípravu,  svolání  a  průběh jednání  rady, jakož i  další  otázky

v návaznosti na školský zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Čl. 2
Pravomoc rady

1) Pravomoc  rady  je  vymezena  v § 168  školského  zákona  č. 561/2004  Sb.  v platném
znění:
 vyjadřuje  se  k  návrhu  školního  vzdělávacího  programu  a  k jeho  následnému

uskutečňování,
 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke

zlepšení hospodaření,
 projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 podává  podněty  a  oznámení  řediteli  školy,  zřizovateli,  orgánům vykonávajícím

státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 
 podává návrh na odvolání ředitele,
 podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 
Čl. 3

Zasedání rady 
1) První zasedání rady po volbě nových členů svolává ředitel školy.
2) Na  prvním zasedání  rada  stanoví  svůj  jednací  řád  a  zvolí  svého  předsedu  a  jeho

zástupce. K přijetí jednacího řádu rady se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou
všech členů rady. 

3) Rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně prezenční formou. Zasedání
rady svolává její předseda.

4) Další jednání rady se mohou uskutečnit elektronicky (e-mailem), hlasování probíhá
per rollam.

 
Čl. 4

Příprava zasedání rady
1) Přípravu zasedání rady organizuje předseda rady, přitom stanoví zejména:

a. místo a čas jednání 
b. body k projednání 
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2) O  místě,  době  a  navrženém  programu  připravovaného  zasedání  rady  informuje
předseda  rady  telefonicky  nebo  e-mailem  všechny  členy  rady  a  ředitele  školy
minimálně 14 kalendářních dní před jejím konáním. Termín připravovaného zasedání
rady  bude  uveřejněn  na  internetových  stránkách  školy  minimálně  5 dnů  před
zasedáním rady.
Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání rady
mají  všichni  členové  rady.  Předkládají  je  ústně  nebo  písemně  předsedovi  rady
minimálně 10 dnů před zasedáním rady. Podklady pro jednání zajišťují členové ŠR
a ředitel  školy v rozsahu,  který vymezuje zákon.  Tyto podklady jsou svolavatelem
předány  jednotlivým  členům  ŠR  nejméně  10  dnů  před  jednáním.  Předkládané
materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady problematiku posoudit.

3) Ředitel  školy  má  právo  požádat  školskou  radu  zastoupenou  předsedou  o  svolání
mimořádné rady. Na základě  této  žádosti  je  mimořádné  zasedání  rady svoláno do
10 dnů. 

4) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména
k  dokumentaci  školy.  Informace  chráněné  podle  zvláštních  právních  předpisů
(například zákon č.  101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy radě pouze za podmínek
stanovených  těmito  zvláštními  právními  předpisy.  Poskytování  informací  podle
zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 

Čl. 5
Účast členů rady na zasedání

1) Členové rady jsou povinni se zúčastnit každého zasedání rady, nebo se řádně omluvit
předsedovi.

2) Účast na zasedání je uvedena v zápise z jednání.
3) Členové rady jsou povinni se řádně a odpovědně připravovat tak, aby mohli plnit svoje

poslání v radě.
4) Člen rady, který by případně mohl z rozhodnutí rady těžit výhody, ať již osobně nebo

pro  osobu  blízkou  (střet  zájmů),  je  povinen  sdělit  tuto  skutečnost  před  zahájením
jednání rady. O tom, zda je důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této
záležitosti, rozhoduje rada hlasováním a uvede tak v zápise z jednání.

Čl. 6
Program zasedání

1) Program zasedání rady sestavuje na základě návrhů všech členů předseda. 
2) Požádá-li člen rady o dodatečné zařazení svého návrhu na pořad jednání rady, rada mu

vyhoví, pokud s jejím dodatečným zařazením souhlasí svým hlasováním nadpoloviční
většina přítomných členů.

3) Součástí programu jsou ty návrhy usnesení z posledního minulého zasedání, u kterých
byla navržena opatření. 

 
Čl. 7

Průběh jednání rady
1) Zasedání rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
2) Zasedání se mohou účastnit pouze členové rady, popřípadě pozvaní hosté. Přítomnost

pozvaného hosta je radou schválena hlasováním.
3) Není-li při zahájení zasedání rady nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina

všech členů rady, předseda rady zasedání rady ukončí a svolá do 30 dnů nové zasedání
rady. 

4) Předseda rady zahajuje zasedání rady a oznámí, zda je přítomna nadpoloviční většina
členů rady, a dá schválit program rady. 
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5) O změnách programu zasedání rady rozhoduje rada hlasováním.
 

Čl. 8
Hlasování

1) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.
2) V případě hlasování o schvalování výroční zprávy, návrhu rozpočtu, změně jednacího

řádu, návrhu na odvolání ředitele a návrhu na vyhlášení konkurzu na ředitele školy je
usnesení  přijato,  jestliže  pro  něj  hlasuje  nadpoloviční  většina  všech  členů  rady.
V ostatních případech je usnesení přijato,  hlasuje-li  pro návrh nadpoloviční většina
přítomných členů rady.

3) Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 

Čl. 9
Ukončení zasedání rady

1) Předseda  rady  prohlásí  zasedání  rady  za  ukončené,  byl-li  program  zasedání  rady
vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

Čl. 10
Zápis z jednání

1) Z každého  zasedání  rady  se  pořizuje  zápis  formou  usnesení,  zapisovatele  stanoví
předseda rady. 

2) V zápise je zobecněn každý bod programu s usnesením rady k danému projednanému
bodu. Je učiněn závěr, o kterém se hlasuje. 
Usnesení rady musí obsahově odpovídat cíli, kterého má být jeho přijetím dosaženo,
musí  být  projevem  vůle  nadpoloviční  většiny  členů  rady.  Opatření,  závěry
a odpovědnost za plnění uložených úkolů musí být formulovány stručně a adresně,
včetně uvedení termínů. Návrhy usnesení předkládají všichni členové rady. 

3) Před schválením zápisu ze zasedání rady se může každý z členů rady k zápisu vyjádřit.
4) Po vyjádření všech členů rady předseda rady zápis ze zasedání rady ve dvou výtiscích

podepíše.  Jeden výtisk  předá  řediteli,  druhý zřizovateli  prostřednictvím člena  rady
jmenovaného zřizovatelem.

5) Zápis  ze  zasedání  rady je  po  jeho schválení  zveřejněn na  internetových stránkách
školy.

6) Originál zápisu, jakož i veškerá kompletní dokumentace ŠR je k nahlédnutí u ředitele
školy a u zřizovatele.

 
Čl. 11

Povinnosti školské rady
1) Nejméně jednou za školní rok rada informuje o své činnosti za uplynulé období, a to

formou zprávy o činnosti rady.
2) Zprávu o činnosti rady vypracovává předseda rady.
3) Zpráva  je  po  jejím  vypracování  předložena  radě  a  po  jejím  projednání  je  zpráva

rozeslána všem členům školské rady a je vyvěšena na webu školy.

Čl. 12
Změny v jednacím řádu rady

1)  Jakákoliv změna v jednacím řádu rady musí být řádně projednána na zasedání rady
a odsouhlasena nadpoloviční většinou všech členů rady.

Tento jednací řád schválila rada na svém zasedání dne 3. listopadu 2016 a tímto dnem 
nabývá účinnosti.
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