
Jednací řád školské rady 

při Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14 

zřízené dne 1. 4. 2005 usnesením Rady hl. města Prahy č. 0330 ze dne 22.3.2005 

Článek 1 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 

zákon“), ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 2 

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Ter-

míny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. 

Článek 3 

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených 

školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů 

a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy. 

Článek 4 

Schůze školské rady svolává předseda školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním. 

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje 

zákon. 

Článek 5 

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy 

nebo jiného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, 

z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků 

školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úko-

lů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské 

rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých čle-

nů školské rady. 

  



Článek 6 

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada 

se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti 

školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělá-

vání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů nebo polo-

vinou přítomných členů v případě, že pro usnesení hlasoval předseda. Ve výjimečných přípa-

dech se může školská rada usnášet hlasováním per rollam nadpoloviční většinou svých členů. 

Pokyny k tomuto hlasování dává předseda školské rady. 

Článek 7 

O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady a ověřuje ho předse-

da. 

Článek 8 

Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, 

školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a ředitelce školy. 

Článek 9 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají 

schválení školskou radou. 

Článek 10 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8. 2. 2018. 

V Praze 8. 2. 2018 MUDr. Jan Pavlík, MBA 

 předseda školské rady 


