
JEDI\Ací ŘÁn
školské rady

p i Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, p íspěvkové organizaci

preambule

Škokka rada p ijata na svém ]. zasedání konaném dne 3]. 0B. 2021 podle ust. t67 odst. 7
Zákona č.561/2004 Sb., o p edškolním, základním st edním, vyšším odborném ajinémvzdělávání

(školslql zákon) jednací ád školské rady p i Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, p íspěvkové
organizaci

čL1

Škokka radav rámci svych pravomocí podle ustanovení 168 odst. 1 školského zákona:
a) vyjad uje se k návrhrim školních vzdéIávacích program a k jejich následnému

uskutečňování,
schvaluje v;iroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní a stipendijní ád a navrhuje jeho zmény,
schvaluje pravidla pro hodnocení v;isledk vzdělávání žák: ,,
podílí e na zpracování koncepčních záméŇ rozvoje školy,

0 projednávánávrhrozpočtu školy na další rok, a navrhuje opat ení ke zlepšení hospoda ení,
g) projednává inspek éní zprávy České školní inspekce,
h) podávápodněty aoznétrtení editeli školy,zíizovateli, orgán m vykonávqícím státní

správu ve školství a dalším orgánrim státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na editele školy

O schválení dokument uvedenych v čl. 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od
jejich p edložení editelem školy.

č1.2

Školska rada volí ze svého st edu p edsedu a místop edsedu. Jednání školské rady svolává její
p edseda, pop ípadě člen rady. Podklady pro jednání školské rady zajišt'ují ělenové školské rady a
editel školy v zákonem vyrnezeném rozsahu. Jednání školské rady ídí p edseda, v jeho

nep ítomnosti místop edseda.

čt.3

Školska radase schází ke sqim schrizím dvakrát ročně adé e dle pot eby. Termíny schrizí se volí
s ohledem na zákonem stanovené pravomoci školské rady. Jednání je neve ejné. ŠtotsM rada
rozhodne o tom, kdo bude kjednání pfizván Jednání školské rady je možné uskuteěnit také p i
distanční riěasti všech nebo jenom někter;ich členri, a to prost ednictvím dálkového
audiovizuálního p enosu (videokonference). P edseda školské rady je oprávněn v mimo ádnych
p ípadech (bezpečnostní situace, hygienická a protiepidemická opat ení apod.) rozhodnout, že
jednání komise se uskuteční pouze prost ednictvím dálkového audiovizuálního p enosu
(videokonference).

b)
c)
d)
e)



čI. 4

Program jednání školské rady navrhuje její p edseda nebo svolavatel. Vychazipíitom z povinností
uložen ch školské radě zákonem. z podnět a návrh zákonnych zástupcti nezletil;ich žák:iu,
zletilychžáktl, pedagogick;ich pracovníkri, členri školské rady, editele školy azíizovatele školy.

čl. 5

Škokka raďajedná podle schváleného programu. V rivodu jednaní projedná kontrolu plnění rikolri
a informace jednotliv;ich členri školské rady, pop ípadě editele školy, je-li p izván k jednání. Dále
se projednávají návrhy, podněty a p ipomínky jednotliqich ělenri školské rady.

čL6

ŠkotsM ruda rozhoduje usnesením. Jednání školské rady je usnášeníschopné, je-li p ítomna
nadpoloviění většina jejích členťr. K p ijetí usnesení je t eba souhlasu nadpoloviční většiny všech
člen školské rady. Na žádost kteréhokoliv člena školské rady proběhne hlasov ání tajné, sčítání
v sledkti provede nejméně dvoučlenná volební komise.

čt.7

O jednání školské rady se po izuje písemny zápis. Usnesení školské rady se vyhotovuje písemně.
Písemnévy,hotoveníusneseníi zápiszjeďnánípo izujep edsedoupově en;ičlenškolské rady a
podepisuje je p edseda a další člen školské rady. Usnesení azápis ze zasedání školské rady se
zakládají do dokumentace vedené školskou radou. Usnesení školské rady se dále p edává editeli
školy a zve ejňuje pro školu obvykl}m zprisobem.

Tento jednací ód byl schválen školskou radou dne 3 ] .08.2021 a tímto dnem nabyvá ti.

V Brně dne j1.08.202]

p edseda školske

místop edseda šlcolské rady


