
Jednací řád Školské rady 
při ZŠ a MŠ Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Palachova 337 

schválený dne 12. 10. 2017 
 

Článek 1 
Zřízení školské rady 

 
Školská rada při ZŠ a MŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Palachova 337, (dále jen 

ŠR), byla z podnětu zřizovatele školy (Město Brandýs n. L. – Stará Boleslav) ustavena na jednání 
ŠR dne 16. 5. 2017 na základě §167, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném 
znění. 

Zřizovatel stanovil, že Školská rada má šest členů - 2 zástupce rodičů, 2 zástupce pedagogů a 
2 zástupce zřizovatele. Ředitel školy není členem ŠR, může být přizván s hlasem poradním.  

           Sídlo ŠR je v budově ZŠ a MŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Palachova 337. 
      Školská rada vykonává činnost podle §167 a §168, písm. a) až h) zákona č.561/2014 Sb. 

 
Článek 2 

Funkční období 
 

     Funkční období členů Školské rady je tři roky. 
     Před uplynutím funkčního období může člen ŠR skončit z těchto důvodů: 

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy ŠR, 
b) dnem doručení písemného odvolání člena ŠR rady jmenovaného zřizovatelem do rukou 

předsedy školské rady, 
c) vznikem neslučitelnosti funkcí  - ředitel školy nemůže být členem ŠR 
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání ŠR, pokud tak stanoví volební řád,  
e) dnem, kdy byl do funkce člena ŠR zvolen nový člen v předčasných volbách, 
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke 

škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být 
tento nezletilý žák žákem či studentem školy. 

     .  
Článek 3 

Svolání schůze 
 
Schůze školské rady se koná nejméně dvakrát ročně; může být však svolána kdykoliv podle 

potřeby. Schůzi svolává její předseda nebo místopředseda. Pozvánka s návrhem programu se 
posílá elektronickou poštou spolu s dokumenty, které se mají na schůzi projednat, nejméně jeden 
týden předem. Každý člen ŠR má právo na začátku nebo během jednání předložit návrh na 
doplnění programu. 

 
Článek 4 

Program a zápis z jednání 
 
Program schůze ŠR navrhuje předseda ŠR na základě podnětů členů ŠR, vedení školy, 

zřizovatele a rodičů a ve smyslu úkolů, které ŠR určuje školský zákon.  
Na své první schůzi volí ŠR svého předsedu, místopředsedu a zapisovatele. Schválí jednací 

řád, k čemuž je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů ŠR. Při rovnosti hlasů rozhodne 
předseda ŠR. 

 ŠR pracuje podle plánu, který si stanoví na předchozích schůzích. 
 Z každého jednání ŠR je do 7 dnů pořízen zápis, který spolu s případným usnesením obdrží 

v elektronické podobě všichni členové ŠR, ředitel školy a zřizovatel. Originál zápisu podepisují 
kromě zapisovatele dva členové ŠR. Jeden výtisk každého dokumentu je uložen v archívu ŠR u 
zapisovatele ŠR. Zápis ŠR je zveřejněn na webu školy.  

 
Článek 5 

Jednání  ŠR 
   
            Jednání Školské rady je neveřejné a řídí je zpravidla předseda nebo jím pověřený člen.  Při  
        zahájení jednání ŠR řídící jednání prohlásí, že zasedání ŠR bylo řádně svoláno, konstatuje  
        početní přítomnost členů a nechá schválit program zasedání. 



        Není-li při zahájení jednání ŠR nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů 
        ŠR, je jednání ukončeno. Předseda svolá náhradní zasedání do 30-ti dnů.  
            Dále je jednání ŠR ukončeno:  

a) pokud předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se  
již nehlásí o slovo, 

b) došlo-li ke skutečnosti znemožňující nerušené jednání. 
 

Článek 6 
Hlasování 

 
ŠR se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy, školního 

řádu, pravidel pro hodnocení žáků a při podání návrhu na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.  
V ostatních případech je nutná přítomnost dvou třetin všech členů ŠR, přičemž rozhoduje prostá 
většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda.  

Výroční zprávu, školní řád a pravidla pro hodnocení žáků je ŠR povinna schválit do jednoho 
měsíce od obdržení. Pokud ke schválení některého dokumentu nedojde ani po dvojím jednání 
v rozmezí jednoho měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne zřizovatel.  

Hlasování člena při zasedání ŠR je nezastupitelné. 
O všech předložených návrzích se hlasuje veřejně (aklamací) a to vždy bezprostředně po 

projednání daného bodu zdvižením ruky v pořadí, kdo je pro návrh, kdo je proti návrhu a kdo se 
zdržel hlasování. Jednotlivé počty hlasujících se uvedou v zápisu.  
Nejdříve se hlasuje o pozměňovacích návrzích k danému projednávanému bodu a to v opačném 
pořadí, než v jakém byly předloženy. Pokud je pozměňovací návrh přijat, o dalších verzích se již 
nehlasuje. Teprve po té se hlasuje o předloženém bodu programu. 

Předseda po skončení hlasování oznámí jeho výsledek a přečte schválené znění usnesení. 
V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení v činnosti ŠR, je možné hlasování prostřednictvím 
elektronických prostředků – e-mail, mobilní telefon formou SMS, nebo internetové fórum.  
Aktualizovaný seznam spojení členů je v příloze Jednacího řádu. 
Hlasovat a zvolit vhodný elektronický prostředek pro hlasování může dát pouze předseda ŠR. 
Při hlasování prostřednictvím elektronických prostředků je zakázáno používat skryté adresy, čísla 
nebo přezdívky.  
Jednoznačně formulovaná otázka se zasílá vždy všem členům ŠR najednou na jimi sdělenou e-
mailovou adresu nebo telefonní číslo nebo internetové fórum. 
Spolu s takovouto otázkou se vždy zasílají pravidla hlasování a konkretizují se termíny hlasování. 
Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členům ŠR podle zvoleného elektronického prostředku.   

Aby bylo hlasování platné, musí se ho do 72 hodin od zahájení hlasování prostřednictvím 
elektronických prostředků zúčastnit (souhlasit nebo nesouhlasit) nadpoloviční většina členů ŠR. 
Nevyjádření se (mlčení) se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování.  
Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončení hlasování předseda ŠR všem členům ŠR.   
V nejbližším zápise ŠR musí být výsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.  

 
Článek 7 

Informace o činnosti 
 

Nejméně jednou ročně je povinna ŠR informovat veřejnost o své činnosti, a to prostřednictvím 
webových stránek školy, pokud na ně neumisťuje zápisy z jednání ŠR. Zpráva bude obsahovat 
průběh a výsledky schvalování dokumentů podle §168 odst. 1, písm. a) až h) školského zákona. 

 
Článek 8 

Platnost jednacího řádu 
 

Tento jednací řád platí ode dne schválení ŠR. Může být změněn pouze písemně a po novém 
odsouhlasení nadpoloviční většinou všech členů ŠR (při rovnosti hlasů rozhodne předseda). 

 
      V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, dne 12. 10. 2017 

 
 

 
Za zřizovatele 

 
    Za rodiče 
 

 
  Za pedagogy školy 


