
]EDNAcÍ ŘÁo ŠrolsrÉ RADY
p i Církevní st ední zdravotnické škole S.f.o.' Grohova l4l16rBrno

Štotska rada(dále jen Šn) je ďtzenav souladu s ust. dle $ 167 a 168 zák. č. 561/04 Sb., (dále
jen školsky zrákon), a to rozhodnutím editele školy ze dne 24.t0.2007 .

K tomuto kroku je editel školy anocněn zikonem, konkrétrě ust. $ 167, odst. 2, poslední
věta.

čl. 1

ŠR vyt<onáxásvé p sobnost podle ust. $ 168 školského zálkon4a to:
a) vyjad uje se k návrhrim školních vzdělávacích programri a k jejich naslednému

uskuteč oviíní
b) schvďuje qroční zptávuo činnosti školy
c) schvaluje školní ád, stipendijní ád a nawhuje jejich zrrrěny
d) schvaluje pravidla pro hodnoceď vysledkti vzděláváni žÁkn
e) podílí se na Zpracovríní koncepčních áměru rozvoje školy
0 projednává náwh rozpočtu školy na další rok
g) vyjad uje se k rozboru hospo{a ení a nawhuje opat ení k jeho zlepšení
h) projednává inspekční, zpravy České školď inspekce
i) podávápodněty a omámení editeli školy, izovateli, orgrántim vykonávajícím statní

správu ve školství a dďším orgrín m strítní správy.

Čl.2

ŠR se sc,háníminimálně 2x ročně. Termíny sch zek se stanowjí s ohledem na pteby školy
a s p ihlédnutím k povinnostem rady starrovené zákonem.

čl.3

Progranr jedrraní nawhuje p edseda . Yychání p itom z povinností uloženych ŠR zlt<onem'
dá e z podnět a náwhri zákonn ch zísfupcti žák a zletil ch ŤÁ!ď,členti ŠR, ďitele
a zjizovatele školy.
Zasedinijsou neve ejn{ pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.

Čt.4

Sch ze ŠR svoláv-a p eoseda 14 dn p ď termínem konání schtizky. Podklady pro jednání ŠR
zajišt'ují členové Šn a editel školy v rozsďtu, ktery vymezuj e zi <on.

ČL5

Šn;eana podle harmonogrÍlmu a pliárru práce, ktery schviílí na náwh p edsedy nebo jiného
člena Šn. v vodu jďnríní projednává ŠR kontrolu plnění rlkolri a informu""l"anotiivych
člen ŠR, editele školy, pokud je p izvan k jednríní 

"" 
Šn. V dalším pruběhuse projeán ávaji

nové náwhy a p ipomínky jednotliv ch členti ŠR.
Reditel školy je povinen umožnit školské radě pfistup k informacím o škole, zejména
k dokumentaci školy. Informace chnáněné zákonem 101/2s00 Sb., o ochrarrě osobďch daj ,
poskytne editel školy pouze za podmínek starroven;fch tímto zákonem.



ČL

ŠR se usnáší nadpoloviční většinou všech členri p i schvaloviíní v;roční zprávy, školního ádu
či pravidel hodnocení qisledk vzdělávání Žák i p i projednání návrhu rozpočtu nebo

'oyjaare''íke zprávě o hospodďení. V ostatních p ípadech se usnáší ŠR vctsinou p ítomnych
členti. P i rovnosti hlasti rozhoduje hlas p edsedy. P izvaní zástupci odborné ve ejnosti ani
editel školy nemají hlasovací právo.

Čl.7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen ŠR pově en;f školskou radou a podepisuje
p edseda a další pově eny člen školské rady.
Za ptovedení zápisu a uložení všech zápisti ze zaseďaní školské rady do dokumentace školské
rady zodpovídá p edseda.

čt. s

Nejméně jednou ročně informuje ŠR z\etí|é žé ry,pracovníky školy azÍizovatele školy o
qisledcích své činnosti za uplynuly školní rok. Součástí této inforÍnace jsou qisledky a
pruběh schvalování vro ění zprávy školy, školního ádu a pravidel pro hodnocení vysledkri
vzdéIávání žaktl. ŠR zarove uvede , zdabyly projednány návrhy na nové formy či obory
vzdéIávání nebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

čl.9

Změny,dopl ky nebo vydaní nového jednacího ádu podléhají schváleni ŠR.

čl. 10

Tento jednací ád nabyl ričinnosti dnem ......?oy

V ... .3r' . ..... dne. .Í..!!........ry.Ť..

uÁ hil,
p edseda ŠR


