JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ A MŠ Brno, Pastviny 70

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Brno, Pastviny 70 se na svém ustavujícím
zasedání dne 20.2.2018 usnesla vydat následující jednací řád:
Článek 1
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")
Článek 2
Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny
schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze
školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději 10
dní před jejím zasedáním.
Materiál, který má školská rada schválit či projednat, může být školskou radou schválen či
projednán i tak, že jej předseda zašle každému členovi školské rady elektronickou poštou, a
pokud všichni takto obeslaní členové nejpozději do 15 dnů po takovém odeslání daného
materiálu sdělí předsedovi, že s materiálem souhlasí (anebo vyjádří svůj souhlas jiným
obdobným způsobem, z něhož bude jejich odsouhlasení zřejmé), pak se obdržením posledního
z takových souhlasů považuje daný materiál za schválený, resp. projednaný. Pokud se některý
člen v dané lhůtě nevyjádří anebo materiál neodsouhlasí, považuje se materiál za
neodsouhlasený, resp. za neprojednaný; v takovém případě může předseda k jeho schválení či
projednání svolat schůzi školské rady.
Článek 3
Program jednání navrhuje předseda školské rady nebo jím pověřený člen školské rady
Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů
školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy.
V úvodu svého zasedání zvolí školská rada zapisovatele. Poté školská rada projedná kontrolu
plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k
zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky
jednotlivých členů školské rady.
Článek 4
Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který
vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitelka školy nemají hlasovací právo. Program,
podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady
doručeny alespoň 7 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím
elektronické pošty. O podkladech pro jednání školské rady, návrzích a připomínkách, u nichž
nebyla lhůta dle předchozí věty dodržena, může školská rada jednat za předpokladu, že žádný
z přítomných členů školské rady jejich projednání i bez dodržení uvedené lhůty výslovně
neodmítnul.
Článek 6
Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny. Školská rada se usnáší
nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy,

školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Článek 7
O průběhu jednání školské rady pořizuje zapisovatel zápis, který po jeho vyhotovení
podepisuje předseda nebo jím pověřený člen školské rady.
Zápis obsahuje tyto náležitosti: den a místo zasedání, výčet přítomných členů školské rady,
program zasedání, stručný obsah rozpravy k jednotlivým bodům jednání, přijaté závěry a
usnesení včetně hlasování s uvedením, jak jednotliví členové školské rady hlasovali pro
příslušné usnesení.
Přílohou zápisu je listina na zasedání přítomných členů školské rady s jejich podpisy a
písemné podklady dle §168 odst. 1 školského zákona, o nichž bylo jednáno.
Zápis je nutno pořídit do 20 dnů od jednání. V téže lhůtě se zápis bez příloh a podpisu
předsedy rozesílá všem členům školské rady, a to výhradně elektronickou formou. Bez
zbytečného odkladu se též prostý zápis bez podpisu předsedy zveřejní na webových stránkách
školy včetně písemných podkladů dle §168 odst. 1 školského zákona, o nichž bylo jednáno.
O námitkách člena školské rady proti zápisu rozhodne školská rada hlasováním na svém
nejbližším zasedání.
Článek 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají
schválení školskou radou.
Článek 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 20.2.2018.
V Brně, dne 20.2.2018
předseda školské rady

