
Pravidla
k postupu při zřizování školské rady a k její činnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání stanoví v § 167, že při základních školách se zřizuje školská
rada  jako  orgán  školy  umožňujícím  zákonným  zástupcům  nezletilých  žáků,
pedagogickým pracovníkům školy,  zřizovateli  a dalším osobám podílet se na
správě školy. 

Tato  pravidla  stanovují  postup  při  zřizování  školské  rady  Základní  školy
Nasavrky (dále jen ZŠ).

Článek I.
Zřízení školské rady

1. Školskou radu zřizuje Město Nasavrky, jakožto zřizovatel ZŠ usnesením
Rady Města.

2. Školská rada má 6 členů.

Článek II.
Jmenování a volba členů školské rady

1. Jednu třetinu členů školské rady jmenuje rada města, přičemž minimálně
1 člen školské rady musí být zároveň členem zastupitelstva města, jednu
třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a jednu
třetinu  volí  pedagogičtí  pracovníci  ZŠ podle  volebního řádu vydaného
Radou města

2. Členem školské rady nemůže být ředitel ZŠ. 
3. Okruh kandidátů pro volby do školní rady není určen, zákonní zástupci

nezletilých žáků i pedagogičtí pracovníci ZŠ mohou volit členy školské
rady nejen ze svého středu.

4. Nezvolí-li  zákonní  zástupci  nezletilých  žáků  stanovený  počet  členů
školské rady ani na základě opakované výzvy, pak zbývající počet členů
školské rady jmenuje ředitel ZŠ.

5. Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován Radou města,
zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo pedagogickými pracovníky ZŠ.

6. Předčasné  volby  do  funkce  voleného  člena  školské  rady  lze  konat,
požádá-li  o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle
odstavce 1 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu
nezbytná ke zvolení člena školské rady. 

7. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají,
přestane-li  být  volený člen  školské  rady jejím členem před skončením
funkčního období z důvodů stanovených v čl. III. odst. 3 písm. a) až f).
Funkční  období  člena  školské  rady  zvoleného  v  předčasných  nebo



doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské
rady zvolených v řádných volbách.

Článek III.
Členství ve školní radě

1. Členové školské rady jsou voleni či jmenováni na dobu 3 let.
2. Členství  ve  školské  radě  je  čestné  a  zaniká  uplynutím  funkčního

období.
3. Dále členství ve školské radě zaniká před uplynutím funkčního období:

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy
školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské
rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle čl. II odst. 2,
d) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen

v předčasných volbách podle čl. II odst. 6,
e) úmrtím člena školské rady,
f) pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin,
g) zrušením školské rady.

Článek IV.
Činnost školské rady

1. Činnost  školské  rady  organizuje  a  její  jednání  řídí  předseda,  v jeho
nepřítomnosti místopředseda.

2. Předsedu  a  místopředsedu volí  školská  rada  na  svém prvním zasedání
nadpoloviční většinou všech svých členů. V průběhu funkčního období je
může odvolávat a volit rovněž nadpoloviční většinou všech svých členů.

3. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád.
4. Školská rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
5. Ředitel ZŠ nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání

školské rady na vyzvání jejího předsedy.
6. Při  své  činnosti  postupuje  rada  školy  v souladu  s ustanoveními  §  168

školského zákona, který jí dává následující kompetence:
 Vyjadřovat  se  k návrhům  školních  vzdělávacích  programů

a k jejich následnému uskutečňování
 Schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
 Schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny
 Schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 Podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 Projednávat  návrh  rozpočtu  školy  na  příští  rok,  vyjadřovat  se

k rozboru  hospodaření  školy  a  navrhovat  opatření  ke  zlepšení
hospodaření



 Projednávat inspekční zprávy České školní inspekce
 Podávat  podněty  a  oznámení  řediteli  školy,  zřizovateli,  orgánům

vykonávajícím státní  zprávu ve školství  a dalším orgánům státní
správy

7. Ředitel ZŠ je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole,
zejména  k dokumentaci  školy.  Informace  chráněné  podle  zvláštních
právních předpisů poskytne ředitel ZŠ školské radě pouze za podmínek
stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

8. O schválení výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, a pravidel pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků rozhodne školská rada do jednoho
měsíce  od  jejich  předložení  ředitelem  ZŠ.  Pokud  školská  rada  tento
dokument  neschválí,  ředitel  ZŠ předloží  dokument  do  jednoho  měsíce
k novému  projednání.  Opakovaného  projednání  se  zúčastní  zřizovatel
školy.  Není-li  dokument schválen ani  po opakovaném projednání nebo
pokud  školská  rada  neprojedná  výše  uvedené  dokumenty  do  jednoho
měsíce od jejích předložení ředitelem ZŠ, rozhodne o dalším postupu bez
zbytečného odkladu zřizovatel školy.

9. Výroční  zprávu  o  činnosti  školy  předloží  ředitel  ZŠ  školské  radě  do
15. října. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu
do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (vyhláška
MŠMT č. 15/2005 Sb.).

10.Školská rada se zabývá především oblastí vzdělávání. Při své činnosti je
povinna dbát zájmů žáků školy, může se vyjádřit i k jiným než uvedeným
okruhům  činnosti,  ale  není  oprávněna  nahrazovat  svým  rozhodnutím
rozhodnutí ředitele ZŠ.

Článek V.
Účinnost

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem následujícím po jejich schválení Radou
města Nasavrky, tj. 1.12.2010.

………………………….                                          …………………………
    Mgr. Milan Chvojka                                                      Luboš Dostálek

   starosta   místostarosta



Volební řád školské rady

Tento volební  řád vydává Rada města  Nasavrky v souladu se  zněním § 167
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a jiném vzdělávání ( dále jen
„školský zákon“), jako zřizovatel Základní školy Nasavrky ( dále jen „ZŠ“), při
které se povinně zřizuje školská rada.

Článek I.

1. Školská rada má 6 členů. Jednu třetinu členů školské rady jmenuje rada
města, přičemž minimálně 1 člen školské rady musí být zároveň členem
zastupitelstva  města,  jednu  třetinu  členů  školské  rady  volí  zákonní
zástupci nezletilých žáků a jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci ZŠ.

2. Členem školské rady nemůže být ředitel ZŠ. 
3. Okruh kandidátů pro volby do školní rady není určen,oprávněné osoby

tj. zákonní zástupci nezletilých žáků i pedagogičtí pracovníci ZŠ mohou
volit členy školské rady nejen ze svého středu.

4. Nezvolí-li  zákonní  zástupci  nezletilých  žáků  stanovený  počet  členů
školské rady ani na základě opakované výzvy, pak zbývající počet členů
školské rady jmenuje ředitel ZŠ.

5. Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován radou města,
zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo pedagogickými pracovníky ZŠ

6. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Článek II.

Ředitel  ZŠ je  povinen zajistit  informovanost  oprávněných osob o povinnosti
zřídit školskou radu a o obsahu „ Pravidel k postupu při zřizování školské rady
a k její  činnosti“,  vydaných  zřizovatelem  a  dále  zajistí  v souladu  s  tímto
volebním řádem řádné  uskutečnění  voleb  do  školské  rady.  K tomu  ustanoví
nejméně tříčlenný přípravný výbor, přičemž výběr členů výboru je plně v jeho
kompetenci.  Oprávněné  osoby  navrhují  přípravnému  výboru  kandidáta  nebo
kandidáty na členství ve školské radě.

Článek III.

Oprávněné osoby svolává k volbám do školské rady ředitel školy, případně jím
ustanovený přípravný výbor formou oznámení, které zveřejňuje ve škole a zašle
zákonným zástupcům nezletilých žáků, nejpozději 15 dní před konáním voleb.
Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb a výzvu k navrhnutí kandidáta
či kandidátů do školské rady.



Článek IV.

Přípravný výbor eviduje formou zápisu všechny osoby oprávněné volit  členy
školské  rady,  eviduje  návrhy kandidátů  školské  rady,  zaznamenává výsledky
hlasování a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady. Tím není dotčeno právo
členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.

Článek V.

1. Členy školské rady mohou volit oprávněné osoby buď tajným nebo veřejným
hlasováním. O způsobu hlasování rozhodne ředitel školy.

2. Na základě výsledků hlasování stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů ve
volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Za  platné  je  možné  považovat  volby,  kterých  se  zúčastní  alespoň  jedna
třetina oprávněných osob. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. 

3. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li
o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 1 volit
tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení
člena školské rady. 

4. Doplňovací  volby  do  školské  rady  se  konají,  přestane-li  být  volený  člen
školské rady jejím členem před skončením funkčního období.

Článek VI.

1. Zápis  o  volbách  do  školské   rady  a  jejich  výsledku  předá  ředitel  školy
zřizovateli školy.

2. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem po jeho schválení v Radě města,
tj. 1.12.2010.

………………………….                                          …………………………
    Mgr. Milan Chvojka                                                       Luboš Dostálek

    starosta    místostarosta


