Jednací ád školské rady

Gymnázia, Praha 10, Vod radská 2
z ízené dne 1. dubna 2005
usnesením Rady hlavního m sta Prahy . 0330 ze dne 22.3.2005
l. 1
Školská rada vykonává své p sobnosti podle § 167 a § 168 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním,
základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), a v souladu s Volebním
ádem pro volbu len školské rady, vydaným usnesením Rady HMP . 0330 ze dne 22.3.2005.
l. 2
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle pot eby, nejmén však dvakrát ro n . Termíny
zasedání se stanoví s ohledem na p sobnosti školské rady stanovené zákonem. Zasedání školské rady
svolává p edseda školské rady, pop ípad místop edseda školské rady.
editel školy má právo požádat školskou radu zastoupenou p edsedou nebo místop edsedou
v od vodn ných p ípadech o svolání mimo ádného zasedání školské rady. Na základ této žádosti je
mimo ádné zasedání školské rady svoláno do 15 dn .
Podklady pro jednání školské rady zajiš ují lenové školské rady a editel školy, pokud ho o to školská
rada požádá. Jedná se zejména o ustanovení § 168 odst. 1, písm. a) až h) zákona . 561/2004 Sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon).
l. 3
Program jednání navrhuje p edseda školské rady. Vychází p itom z povinností uložených školské rad
zákonem, z podn t a návrh zákonných zástupc nezletilých žák a zletilých žák a student ,
z podn t a návrh len školské rady a z podn t a návrh editele nebo z izovatele školy.
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh p edsedy školské rady nebo
jiného lena školské rady.
Každý len školské rady má právo p izvat k jednání hosta, jehož ú ast podléhá schválení školské rady
na za átku jednání, kterého se doty ný host má zú astnit.
V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu pln ní úkol a informace jednotlivých len školské
rady, pop ípad editele školy nebo jím pov eného zástupce, pokud je p izván k jednání školské rady.
V dalším pr b hu se projednávají nové návrhy jednotlivých len školské rady.
l. 4
Školská rada se usnáší vždy nadpolovi ní v tšinou hlas p ítomných len školské rady. P i rovnosti
hlas rozhoduje hlas p edsedy školské rady.
O pr b hu zasedání se po izuje zápis, který obsahuje i záznam o p ijatých usneseních a o pr b hu a
výsledku hlasování.

l. 5
Školská rada pr b žn informuje o svém jednání a o výsledcích své innosti na webových stránkách
školy. Tyto informace jsou ur eny zejména zákonným zástupc m žák školy, žák m školy,
pracovník m školy a z izovateli školy.
l. 6
Zm ny, dopl ky nebo vydání nového jednacího ádu podléhají schválení školskou radou.
l. 7
Tento jednací ád nabývá ú innosti dnem 19. 12. 2005.

V Praze dne 19. 12. 2005
Vít R ži ka
p edseda školské rady

