
Jednací řád Školské rady při ZŠ  a MŠ Kácov 
 

stanovený podle par. 167, odst.7, školského zákona č. 561/2004 Sb. Na prvním 
zasedání ŠR dne 28.11.2005 
 
1)  Úvod 

Činnost ŠR se zakládá zřizovací listinou Obce Kácov ze dne 22.9.2005. Při ZŠ a MŠ  
Kácov je zřízena školská rada (par. 167, odst. 1). Má 6 členů (par. 167, odst. 2), 
každý člen zastupuje jen jednu složku ŠR, za kterou byl jmenován, nebo zvolen 
(par. 167, odst. 3). 

 
2)  Četnost zasedání 

Zasedání ŠR svolává její předseda. ŠR zasedá nejméně 2x ročně (par. 167, odst. 7), 
členové ŠR si mohou stanovit vetší četnost svých jednání (např. 1x za 3 měsíce). Ze 
závažných důvodů je předseda oprávněn svolat mimořádné zasedání ŠR; 
mimořádné zasedání svolá též v případě, že ho o to požádá nadpoloviční většina 
všech členů rady. 

 
3)  Pořizování zápisů 

O průběhu jednotlivých zasedání ŠR je pořizován zápis, jehož základními  
údaji  jsou: 

 - datum a místo jednání 
 - účastníci jednání – členové ŠR (nepřítomni, omluveni), hosté 
 - program zasedání 
 - projednávání jednotlivých bodů programu 
 - diskuze 
 - usnesení 
 - podpis zapisovatele 
 
4)  Místo jednání 

ŠR může zasedat v budově 2. st. ZŠ v odpoledních hodinách v místnosti cvičné 
kuchyňky. Členové ŠR mohou na základě svého rozhodnutí jednat i na jiných 
místech (např. na OÚ Kácov). 

 
5)  Vedení zasedání 

Zasedání ŠR vede její předseda nebo jím pověřený člen šk. rady. V úvodu jednání 
uvítá přítomné, zkontroluje schopnost ŠR usnášet se a stanový zapisovatele 
(pokud není stanoven trvale). Během jednání mají členové ŠR právo doplnit 
program jednání, podávat podněty a návrhy k projednávaným problémům a 
účastnit se diskuze. Své návrhy podávají ústně, nebo písemně. V případě, že se 
k jednání sejdou pouze 3 členové ŠR, může předseda zasedání z důvodu 
neschopnosti usnášet se o 7 – 14 dní odložit. 



6)  Schopnost usnášet se 
Schvalování důležitých návrhů a dokumentů (par. 167, odst. 7, par 168 odst. 
1b,c,d) se děje nadpoloviční většinou všech členů rady. Odborníci přizvaní 
k řešení problémů účastníci se jednání mají hlas poradní. V případě překážek při 
schvalování dokumentů se postupuje podle par. 168, odst. 3, školského zákona č. 
561/2004 Sb. 

 
7)  Komunikace ŠR  

O výsledních svého jednání ŠR informuje OZ, učitele a rodiče prostřednictvím 
svých členů, komunikuje též s vedením školy a veřejností. Nejčastější užívané 
způsoby komunikace jsou: 

 - ústně – na základě zápisu ze zasedání ŠR 
            - písemně - dopisem, zveřejněním informací na vývěsce či webových  

stránkách školy, obce 
  - hlášením v MR 

V případě nejasnosti, zda danou informaci zveřejnit či nikoli, rozhodne ŠR 
hlasováním.  (viz oddíl 6) 

      ŠR přijímá podněty a návrhy ke svému jednání nejen od svých vlastních členů, ale 
i od dalších obecních zastupitelů, učitelů a rodičů žáků i dalších osob v písemné 
formě, aby mohly být během zasedání odpovědně projednány. 

 
8)  Platnost jednacího řádu 
     Jednací řád je stanoven na jedno funkční období členů ŠR, tj. na 3 roky (par. 167, 

odst. 6). 
 
9)  Změny jednacího řádu 
     Případné změny jednacího řádu budou mít podobu číslovaného písemného 

dodatku s datem schválení nadpoloviční většinou všech členů ŠR. 
 
10) Účinnost 
      Doplněný jednací řád ŠR při ZŠ a MŠ Kácov je platný ode dne schválení 

nadpoloviční většinou všech členů školské rady, tj. od 11. 1. 2011 
 



 
 
 

          Jednací řád ŠR při ZŠ a MŠ Kácov 
 
 
 Dodatek č. 1 
          
 
 
          Změny jednacího řádu – aktualizace ke dni 28. 11. 2008 
 
                K bodu 10 – účinnost 
                     - doplnění 1. věty:   Jednací řád ŠR při ZŠ a MŠ Kácov je dále platný ode 

dne schválení…, tj. od 28. 11. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         Jednací řád ŠR ZŠ a MŠ Kácov 
 
 
 Dodatek č. 2 
 
 
           
         Změny jednací řádu – aktualizace ke dni 1. 1. 2011 

 
 
   K bodu 2 – četnost zasedání 
        - doplnění 1. věty:    Zasedání ŠR svolává její předseda/předsedkyně. 

                    - doplnění 3. věty:    Ze závažných důvodů je předseda(předsedkyně    
oprávněn/a svolat… 

 
                K bodu 4 – místo jednání  

- upřesnění závorky: /např. na Úřadu městyse Kácov/ 
 
                K bodu 5 – vedení zasedání 

- doplnění 1. věty:    Zasedání ŠR vede její předseda/předsedkyně nebo 
jím/jí pověřený člen… 

 
                K bodu 10 – účinnost 
                    - doplnění 1. věty:    Jednací řád ŠR při ZŠ a MŠ Kácov je po zapracování      

doplňků z Dodatku č. 2 nadále platný ode dne 
schválení…,  tj. od 11. 1. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


