
 

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace 

ŠKOLSKÁ RADA  

 

 

Jednací řád 

Čl. 1 

Působnost školské rady 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., 

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

znění pozdějších předpisů a zákona č. 167/2018 v souladu s volebním řádem školské rady při 

základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. 

Čl. 2 

Zasedání školské rady 

Svolává ji její předseda (nebo místopředseda) a z jednání pořizuje zápis. Ředitel školy má 

právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou nebo místopředsedou 

v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této 

žádosti je i mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů. 

Čl. 3 

Jednání školské rady 

Školská rada je usnášeníschopná, sejde-li se alespoň polovina jejich členů. 

Školská rada: 

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 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 školy 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 podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 

- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování 

materiálů podle § 168 odst. 1 písm. b), c), d) školského zákona. V ostatních případech se 

školská rada usnáší většinou přítomných členů školské rady. 

Čl. 4 

Program jednání školské rady 

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených 

školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých 

žáků, z podnětů a návrhů členů školské rady a podnětů nebo návrhů ředitele školy nebo 

zřizovatele školy. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů. 

Čl. 5 

Informace o činnosti školské rady 

Školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pracovníky školy 

a zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období odkazem na webových stránkách 

školy. Jednou ročně vypracuje zprávu o výsledcích a průběhu jednání školské rady. 

Čl. 6 

Odstoupení člena školské rady 

Člen školské rady, který chce odstoupit, nebo nemůže dočasně svou funkci vykonávat, 

oznámí tuto skutečnost neprodleně předsedovi školské rady. 

Čl. 7 

Účinnost 

Jednací řád školské rady nabývá účinnosti dnem 16. listopadu 2018. Změny a doplňky 

nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou. 

 

S tímto jednacím řádem byli seznámeni všichni členové školské rady. 

V Bruntále dne 15. listopadu 2018  



Školská rada: 

1. Mgr. Milan Horna   

2. Mgr. Miroslav Piňos   

3. Jana Huschková   

4. Lenka Oherová   

5. Mgr. Jiřina Kalousková  

6. Mgr. Simona Veselá   


