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Jednací řád Školské rady Základní školy,  

Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 
 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Školská rada byla zřízena podle Volebního řádu pro volby do školských rad, usnesením Rady 

města Česká Lípa č. 990/05 ze dne 21. 9. 2005, podle zákona č. 561/2004 Sb., „školský 

zákon“, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ŠZ). 

 

 

Čl. 2 

Statut 

 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 – 168 ŠZ. 

 

Školská rada: 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému 

uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledů vzdělávání žáků, 

e) projednává koncepci rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

h) dává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 

ve školství a dalším orgánům státní správy, 

i) podává návrh na odvolání ředitele, 

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele. 

 

 

Čl. 3 

Svolání zasedání rady školy 

 

1) Školská rada zasedá dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny se volí s ohledem na 

působnosti rady školy stanovené zákonem. 

2) Zasedání školské rady je neveřejné. Školská rada může dle své úvahy přizvat hosty. 

3) Zasedání školské rady svolává předseda popřípadě místopředseda. Pozvánku zašle členům 

v písemné podobě nebo e-mailem tak, aby ji měli k dispozici nejpozději 7 dnů před 

zasedáním. 
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Čl. 4 

Příprava zasedání školské rady 

 

1) Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě 

zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců zletilých žáků, z podnětů a návrhů členů 

školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy. 

2) Písemné podklady pro zasedání školské rady předají osoby, které zodpovídají za jejich 

přípravu ve stanovené lhůtě a úpravě řediteli školy tak, aby si je členové školské rady měli 

k dispozici elektronicky nejpozději 5 pracovních dnů před zasedáním. 

 
 

Čl. 5 

Jednání školské rady 

 

1) Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. V úvodu zasedání 

projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, 

popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání. V dalším průběhu se projednávají 

nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady. 

 

 

Čl. 6 

Rozhodování školské rady  

 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, 

školního řádu, pravidel pro hodnocení žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada 

většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 
 

Čl. 7 

Zápis  

 

1) O každém zasedání školské rady se vyhotovuje zápis, který vyhotovuje a podepisuje 

předseda. 

2) Zápis má zpravidla následující obsah a strukturu: 

o Datum a místo konání 

o Prezenční listina a konstatace o usnášeníschopnosti 

o Schválený program jednání a stručný obsah a průběh projednávaných bodů 

o Plné znění přijatých usnesení a odlišných názorů, výsledek hlasování, termín 

požadovaného splnění úkolů včetně jména nositele úkolu 

o Potvrzení termínu, místa a času příštího zasedání 

o Datum pořízení zápisu 

o Podpis předsedy 

 

 

 

mailto:skolazs-spicak.cz


 

Školská rada Základní školy, Česká Lípa, 28. října 

2733, příspěvková organizace 
28. října 2733, Česká Lípa, 470 06 

tel: 487 825 179, fax.: 487 714 818 e-mail: skola@zs-spicak.cz  
 

3 / 3 

 

3) Zápis musí být vyhotoven nejpozději do tří pracovních dnů ode dne zasedání. 

4) Zápis se vyhotovuje v jednom písemném originále, který je uložen v evidenci školské rady 

u ředitele školy. 

5) Elektronická podoba zápisu je po podpisu předsedou školské rady zaslána jejím členům do 

tří dnů e-mailem, zápis je zároveň zveřejněn na školním webové stránce. 

 

 

Čl. 8 

Realizace usnesení školské rady  

 

1) Usnesení školské rady, obsahující konkrétní a adresné úkoly, musí být jejich nositeli 

realizovány v určených termínech. 

2) Školská rada na nejbližším zasedání kontrolu provedení a splnění uložených úkolů a 

usnesení. 

 

 

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou. 

2) V případě, že některé ustanovení tohoto jednacího řádu se vzhledem k platnému právnímu 

řádu, změně zřizovací listiny či jiných závazných předpisů stane neplatným či sporným nebo 

některá ustanovení chybí, na místo dotčeného ustanovení se aplikuje ustanovení k němu 

svou povahou a smyslem nejbližší. Školská rada je pak povinna na nejblíže příštím zasedání 

uvést jednací řád v soulad s uvedenými dokumenty. 

3) Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti na základě jeho projednání a schválení na 

zasedání školské rady dne 27.10.2021. Současně se zrušuje Jednací řád ze dne 2. 12. 2014. 

 

 

 

V České Lípě dne 27.10.2021 

 

 

        podpis předsedy rady školy 

mailto:skolazs-spicak.cz

