
 

 
 

 
 

   
Informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky školy, 

pedagogické pracovníky 
  
 
Na základě ustanovení § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a usnesení Rady hl. m. 
Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005, se  při základních, středních a vyšších odborných školách 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. 
Školská rada má 6 členů. Dva členy školské rady jmenuje Rada hl. m. Prahy, dva volí zákonní zástupci 
nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti. Další dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské 
rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá 
nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda. 
  

Školská rada  

a)  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,  
b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,  
c)  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,  
d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
e)  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,  
f)  projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření  a  navrhuje 

opatření ke zlepšení hospodaření,  
g)  projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  
h)  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 

ve školství a dalším orgánům státní správy. 
  
Organizační zajištění a průběh voleb do školské rady: 

- návrhy kandidátů na členství ve školské radě z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, 

       zletilých žáků a studentů a pedagogických pracovníků budou shromážděny do  25. 5. 2021 

- zveřejnění seznamu kandidátů, kteří předložili písemný souhlas s kandidaturou, proběhne 
na veřejně přístupném místě ve škole nejpozději do 1. 6. 2021 

 
Termín voleb:  21. 6. – 25. 6. 2021 

   
- volí se tajným hlasováním vhozením volebního lístku se jménem a příjmením kandidáta 

do volební urny, dále bude použito hlasování per rollam 

- výsledky voleb budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v objektu školy nejpozději   
do 10. 7. 2021 

 
  Dne 12. 5. 2021 
 
  Děkujeme předem všem zúčastněným.                             Za přípravný výbor: Volfová 
               
 
  


