
                      

Jednací řád Rady školy ZŠ Říčany 
 

Čl. 1 

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). 

 

Čl. 2 

Školská rada je zřízena zřizovatelem.  Školská rada je šestičlenná. 

 

Čl. 3 

Funkční období členů školské rady je tři roky. 

 

Čl. 4 

Ředitel školy je povinen vždy zajistit prostory k řádné činnosti školské rady na základě 

oznámení předsedy školské rady. 

 

Čl. 5 

Předseda školské rady zajistí pro každé zasedání školské rady pozvánky  pro členy školské 

rady s programem, doručené nejméně 14 dní před plánovaným zasedáním školské rady.  Pokud 

chce předseda školské rady pozvat i ředitele školy, pošle pozvánku i jemu, či dalším osobám. 

Pokud se některý z členů rady nebude moci v daném termínu schůze zúčastnit, oznámí 

neprodleně tuto skutečnost předsedovi školské rady. 

 

Čl. 6  

Předseda školské rady zajistí sepsání zápisu o jednáních a rozhodnutích školské rady. Zápis  

píše  zapisovatel, jež je zvolen na začátku schůze. Zápis předloží všem členům  školské rady 

k podpisu do 7 dnů od konání schůze. Ke zveřejnění je zapisovatel  povinen tento zápis předat 

do 14 dnů od konání schůze řediteli školy a ten je povinen jej ihned umístit na www stránky 

školy. 

 

Čl. 7 

Při kterémkoli hlasování přítomných členů rozhoduje nadpoloviční většina. V případě rovnosti 

hlasů rozhoduje předseda rady školy. 

 

Čl.  8 

Školská rada je způsobilá hlasovat v přítomnosti nejméně 4 svých členů. Pokud se rada školy 

nesejde v potřebném množství členů, schůze se zruší a přítomnými členy rady školy bude 

navržen náhradní termín. 

 

 Čl. 9 

Pokud se kterýkoliv člen školské rady vzdá členství, zbývající členové školské rady zajistí 

doplnění do stanoveného počtu členů, a to v případě volených členů řádnou volbou, v případě 

jmenovaných členů školské rady bude nový člen školské rady  jmenován starostou obce.  

 

Čl. 10 

Tento jednací řád schválili členové rady školy na své první schůzi konané dne 4.4.2006 a   

nabývá účinnosti dnem 5.4.2006 

 

V Říčanech dne 5.4.2006 

Podpisy členů: 


