Jednací řád Školské rady při Střední škole průmyslové, hotelové a
zdravotnické Uherské Hradiště
Kollárova 617
Uherské Hradiště
Článek I
Působnost školské rady
Školská rada (dále jen ŠR) je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. (§168
zákon č. 561/2004 Sb.)
Článek II
Ustavující schůze
1.
2.
3.
4.

Na své ustavující schůzi volí školská rada svojí nadpoloviční většinou předsedu.
Stanovuje jednací řád, jehož přijetí vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR.
Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení ŠR.
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení ŠR.
Článek III
Předseda ŠR

1. Předseda ŠR je zvolen na ustavující schůzi na celé funkční období ŠR (3 roky).
2. Nové volby předsedy ŠR se uskuteční tehdy, pokud předseda rezignuje na svoji funkci nebo je
z ní na návrh člena ŠR a se souhlasem nadpoloviční většiny členů ŠR odvolán.
3. Předseda svolává jednání ŠR minimálně dvakrát ročně.
4. Předseda navrhuje program jednání ŠR a zodpovídá za včasné předání podkladů pro jednání
ŠR.
5. Pověřená osoba pořizuje z každého zasedání zápis, předseda zodpovídá za rozeslání tohoto
zápisu ostatním členům ŠR a za uložení všech zápisů ze zasedání ŠR do dokumentace školské
rady.
6. Předseda ŠR zastupuje ŠR navenek a může jednat jejím jménem. Na každém jednání ŠR
informuje ostatní členy o svých jednáních v uplynulém období.
7. V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo jiné dlouhodobé nepřítomnosti předsedy
rady veškerou jeho pravomoc a činnosti přebírá jím pověřený člen rady školy schválený
ostatními členy rady na nejbližším zasedání.
Článek IV
Člen ŠR
1. Člen ŠR je zvolen na celé funkční období ŠR (3 roky), nové volby člena školské rady se
uskuteční tenkrát, pokud člen školské rady na svoji funkci rezignuje, nebo je odvolán

nadpoloviční většinou voličů, nebo je odvolán zřizovatelem školy. Funkce člena školské rady
skončí také před uplynutím funkčního období dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků
přestane být v pracovně právním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců, případně
rodičů žáků dnem, kdy přestane být tento žák žákem školy.
2. Má povinnost zúčastnit se všech řádně svolaných jednání ŠR.
3. Svoji případnou neúčast vždy řádně předem omluví u předsedy ŠR nebo na sekretariátu školy.
4. Člen ŠR podává návrhy a připomínky k projednání školské rady.
Článek V
Zasedání ŠR
1. Zasedání ŠR svolává její předseda minimálně 7 dní před termínem konání schůzky.
2. Zasedání řídí a program připravuje předseda.
3. Schůze má obvykle tento program: zahájení, zjištění usnášeníschopnosti ŠR, schválení
programu, zpráva předsedy ŠR o jednáních, které vedl v uplynulém období, kontrola plnění
úkolů z posledního jednání ŠR, zprávy a informace zařazené do programu jednání, informace
ředitele školy (pokud je k jednání přizván), připomínky členů ŠR, stanovení termínu příštího
jednání ŠR, návrh usnesení z jednání, schválení usnesení, ukončení jednání.
4. Zasedání jsou neveřejná, pokud ŠR nerozhodne jinak.
5. ŠR je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. Usnáší se nadpoloviční
většinou hlasů na schůzi přítomných členů rady. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas
předseda.
6. V případě návrhu na odvolání ředitele školy nebo návrhu na konkurz je potřeba ke schválení
nadpoloviční počet hlasů všech členů školské rady.
7. Přizvaní hosté ani ředitel školy nemají hlasovací právo.
Článek VI
Závěry ŠR
1. Závěry ze zasedání formuluje předseda.
2. O závěrech se hlasuje, k jejich přijetí je třeba souhlasu nadpolovičního počtu přítomných
členů.
3. Usnesení ŠR podepisuje předseda ŠR a písemně informuje o přijatých závěrech ředitele školy.
4. ŠR podává informace o své činnosti na webových stránkách školy.
5. Nejméně jednou ročně ŠR informuje zákonné zástupce žáků, žáky, pracovníky školy a Radu
Zlínského kraje o výsledcích své činnosti za uplynulé období.
Jednací řád byl projednán a schválen členy ŠR na prvním zasedání dne 25. března 2015. Tímto dnem
nabývá jednací řád účinnosti.
PhDr. Soňa Juračková
předsedkyně ŠR

