Školská rada

Ustanovení
-

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

-

má celkem 3 členy:
a) třetinu jmenuje zřizovatel
b) třetinu volí zákonní zástupci žáků
c) třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy

-

členem školské rady nemůže být ředitel školy

-

funkční období členů školské rady je na tři roky

-

zřizovatel vydává volební řád

-

ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb školské rady

-

nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na
základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy

Kompetence
-

školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému
uskutečňování

-

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

-

schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

-

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy

-

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

-

projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření 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

Zasedání
-

školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně

-

zasedání rady svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy

-

ředitel a jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání
jejího předsedy

-

školská rada má svůj sjednaný jednací řád a svého zvoleného předsedu

-

k přijetí je třeba nadpoloviční většina všech členů školské rady

Volební řád
-

viz ustanovení

-

členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním

-

za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna polovina zákonných
zástupců žáků a tři čtvrtiny pedagogických pracovníků

-

členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením nebo
úmrtím

