Školská rada
Účel a činnost školské rady (Zákon č. 561/2004 Sb., § 167, § 168)
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán
školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí
právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu
členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a
studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle
věty první a druhé ředitel školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada má 6 členů a zasedá nejméně dvakrát
ročně. Po uplynutí funkčního období zajistí ředitel školy v souladu s volebním řádem řádné
uskutečnění voleb do školské rady.
Členský mandát ve školské radě zaniká:








uplynutím funkčního období,
odstoupením z funkce,
úmrtím,
v případě pedagoga, pokud přestal být zaměstnancem školy,
v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy,
v případě zletilého žáka nebo studenta, pokud přestal být žákem nebo studentem školy,
v případě zániku mandátu některého z členů školské rady nastupuje na uvolněné místo
náhradník, který je první v pořadí. Není-li náhradníků, vyhlásí ředitel školy na uvolněné místo
doplňovací volby, které se organizují obdobně jako volby řádné.

Školská rada:











vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich
změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy,
podává návrh na odvolání ředitele,
podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

