Jednací řád školské rady
Gymnázia Jaroslava Žáka, Jaroměř

Školská rada při Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři byla ustanovena
z podnětu zřizovatele školy, Královéhradeckého kraje, volbou na základě §
167
odst.2
zákona
č.561/
Zákon
č.
561/2004
Sb.
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon). Školská rada má šest členů.

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělání (dále jen „školský zákon“), a v souladu s novelou Volebního
řádu
pro
volbu
členů
školské
rady,
kterou
schválila
Rada
Královéhradeckého krajem usnesením RK/12467/2012 dne 10.4.2012.
Nový volební řád je účinný od 1.5.2012.

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však
dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnosti
školské rady stanovené zákonem. Zasedání školské rady svolává předseda
školské rady, popřípadě jeho zástupce nejméně 14 dní předem. Ředitel
školy má právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou
v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady.
Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do
14 dnů.

Čl. 3
Jednání školské rady je neveřejné. Program jednání navrhuje předseda
školské rady, popřípadě členové školské rady v souladu se školským
zákonem. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem,
z podnětů vznesených zákonnými zástupci nezletilých studentů a zletilých
studentů i z podnětů členů školské rady. Podklady pro jednání školské
rady zajišťuje na požádání předsedy ředitel školy v souladu s § 168
odst. 1 a odst. 2 školského zákona.
Program jednotlivých zasedání je přednesen v úvodu, případně doplněn
o další náměty a schválen. Pokud byl na jednání přizván ředitel školy,
podá k projednávanému podkladu výklad. Podklady k prostudování
poskytne dohodnutou formou předkladatel s dostatečným předstihem.
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Čl. 4
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při
schvalování výroční zprávy a změnách školního řádu, návrhu rozpočtu
školy, zprávy o hospodaření a při podání návrhu na vyhlášení konkursu na
ředitele školy. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Školská rada je
usnášeníschopná v minimálním počtu čtyř členů.

Čl. 5
O jednání školské rady vede pověřený člen písemný záznam, usnesení
jsou vyhotovována písemně a podepsána předsedou a zapisovatelem
školské rady. Zápisy jsou dohodnutým způsobem rozeslány i všem členům
a řediteli školy.

Čl. 6
Školská rada informuje zákonné zástupce, žáky a pracovníky školy
o své činnosti formou zápisu z jednání na internetových stránkách školy.
Ve výroční zprávě školy formou souhrnné informace uvede svá stanoviska
k výsledkům hospodaření školy, návrhu rozpočtu, k úrovni výroční zprávy
a koncepčnímu záměru rozvoje školy.

Čl. 7
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení
školskou radou.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení, 16. 4. 2018.
V Jaroměři 16. dubna 2018
Mgr. Miloš Boháč
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Anežka Chrásková
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Denisa Poláková
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