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JEDNACÍ ŘÁD 

Školské rady při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvková organizace  

 

Čl. 1 

Předmět úpravy a úkoly školské rady 

(1) Školská rada při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov, příspěvkové organizaci (dále jen 

školská rada), je zřízena a složena v souladu s § 167, odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., 561/2004 Sb.,    

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

(2) Školská rada plní úkoly ve smyslu ustanovení § 168 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona. 

a. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování 

b. schvaluje výroční zprávu školy 

c. schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny 

d. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

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 odvolání ředitele 

j. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

(3) Tento jednací řád upravuje poslání, přípravu a způsob práce, svolávání, průběh jednání, rozhodování, 

plnění usnesení a jejich kontrolu. 

 

Čl. 2 

Poslání a způsob práce školské rady, počet členů 

(1) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým 

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje 

zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské 

rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí 

pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

(2) Zasedání školské rady jsou neveřejná, nerozhodne-li školská rada jinak. Školská rada je schopná se 

usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové školské rady a další účastníci podepisují 

prezenční listinu. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pouze k přijetí jednacího řádu nebo jeho změn je potřeba 

dle školského zákona schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. 

(3) Na základě usnesení Rady města Turnova č. 678/2017 ze dne 8. 11. 2017 s nabytím účinnosti                 

od 1. 12. 2019 je počet členů školské rady při MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

stanoven na 3 členy. 

 jeden člen je jmenován zřizovatelem 

 jeden člen je volen zákonnými zástupci žáků 

 jeden člen je volen pedagogickými pracovníky základní školy 

 funkční období člena školské rady je tři roky 

 



-2- 

 

Čl. 3 

Volba předsedy a místopředsedy 

(1) Volba probíhá na prvním zasedání školské rady.  

(2) Členové podají ústně návrhy na kandidáty. Kandidát musí s kandidaturou souhlasit. 

(3) O jednotlivých kandidátech se hlasuje v abecedním pořádku. 

(4) Pro zvolení je třeba nadpolovičního počtu všech členů školské komise. 

Čl. 4 

Svolávání a jednání školské rady 

(1) Zasedání školské rady jsou neveřejná 

(2) zasedání svolává předseda prostřednictvím elektronické pošty. První zasedání školské rady svolává 

ředitelka školy. 

(3) Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

(4) Jednání školské rady může probíhat osobní účastí členů nebo elektronickou formou, o formě 

rozhodne předseda podle tématu k projednávání. 

 osobní účast členů 

 předseda svolá členy elektronickou cestou nejméně 7 kalendářních dnů před termínem 

zasedání pozvánkou, která obsahuje termín, hodinu a program jednání. Současně 

obdrží materiály k projednávání 

 členové svou účast potvrdí 

 průběh zasedání řídí předseda, případně jiný pověřený člen 

 řídící zjistí počet přítomných členů, seznámí přítomné s důvody neúčasti 

nepřítomných členů 

 na návrh řídícího školská rada schválí ověřovatele zápisu a zapisovatele 

 v úvodu jednání projedná školské rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých 

členů školské rady, popřípadě ředitelky školy nebo jím pověřeného zástupce, pokud 

jsou přizváni k jednání školské rady 

 dále projedná návrh programu zasedání a po případném doplnění či změnách ho 

hlasováním schválí 

 školská rada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech 

jejich členů 

 při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich 

předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel 

školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání 

se účastní zástupce zřizovatele. Není-li dokument schválen ani při opakovaném 

projednání, nebo pokud školská rada neprojedná některý z výše uvedených 

dokumentů do 1 měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším 

postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. 

 elektronická forma jednání 

 materiál k projednání je členům rozeslán v dostatečném časovém předstihu, 

minimálně 7 dní před vyhlášeným datem uzávěrky sběru připomínek, elektronickou 

cestou k prostudování 

 členové své připomínky zasílají zpět na elektronickou adresu předsedy, který je 

zpracuje 

 doplněné znění materiálu neprodleně rozešle členům nejpozději 2 dny před 

vyhlášeným datem hlasování 
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 datum uzávěrky připomínek a datum hlasování k předkládanému materiálu stanoví 

předseda 

 v mimořádných situacích lze výše uvedené lhůty zkrátit 

 elektronické hlasování: 

1. předseda vyzve členy školské rady elektronickou cestou k hlasování 

k projednávanému materiálu 

2. členové školské rady se v odpovědi vysloví k projednávanému materiálu 

„SOUHLASÍM“, „NESOUHLASÍM“, člen školské rady, který neodpoví, se 

zdržel hlasování. 

3. hlasování končí ve 22:00 hodin hlasovacího dne 

4. hlasování je platné pokud odpoví alespoň dva členové školské rady 

5. den po datu hlasování předseda vyhotoví písemný dokument opatřený 

minimálně popisem projednávaného materiálu, sumárními výsledky hlasování, 

textem „Školská rada souhlasí/nesouhlasí“ případně „Materiál byl projednán 

školskou radou a ta jej vzala na vědomí“, podpisem a datem hlasování 

(5) Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost školské rady stanovenou školským zákonem  

(6) Školská rada si vyhrazuje právo přizvat na jednání ředitelku školy, má též právo z vážných důvodů 

ředitelku školy z jednání vyloučit. 

(7) Každý člen školské rady má právo přizvat k jednání hosta, jehož účast podléhá schválení školské 

rady na začátku jednání, kterého se dotyčný má zúčastnit. 

(8) Organizační a technické zabezpečení zasedání školské rady a ukládání dokumentace školské rady 

zajišťuje zástupce ředitelky školy pro součást základní škola – Mgr. Jana Prokešová. 

 

Čl. 5 

Jednání školské rady 

Z jednání školské rady se pořizuje zápis, kde se vždy uvede: seznam přítomných členů, program 

jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje: datum a místo jednání, 

zásadní obsah diskuze, podané návrhy. Pokud o to některý člen školské rady požádá, je v zápisu 

uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení. Zápis podepisuje předseda. 

Čl. 6 

Veškeré změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhá schválení školské rady. 

 

 

 

Mgr. Jana Prokešová 

       předseda školské rady 


