
JEDNAcí ŘÁD šKotsKÉ RADY PŘl zÁKLADNí šKoLE JUNGMANNoVY SADY MĚLNíx, pŘíspĚvrovÁ oRGANlZAcE

Školská rada je zřízena dle rozhodnutí Rady města Mělníka ze dne 29. 8. 2005.

čl. l.
Školská rada Vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 56l/2004 sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

čl. ll.
školská rada se schází ke svým jednáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny jednání se volí s ohledem na

působnosti školské rady stanovené zákonem.

čl. tlt.
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětŮ

a návrhů zákonných zástupců, členů školské rady, ředitele a zřizovatele školy.

čt. tv.
Jednáníškolské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda písemnou pozvánkou 14 dní před termínem konání

schůzky. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, ktenl,vymezuje

zákon. Jedná se zejména o výročnízprávu školy, návrh rozpočtu školy a zprávu o hospodařeníškoly.

čl. v.
školská rada jedná podle programu, kteni schváIí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání
projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele Školy,

pokud je přizván k jednání ve školské radě.
V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

čl. vt.
školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schva lová n í výročn í zprávy školy, návrhu rozpočtu Školy

a zprávy o hospodaření školy.

čt. vll.
5chválené usnesení školské rady vyhotovuje písemně a o jednáních školské rady pořizuje záznam zapisovatel, v jeho

nepřítomnosti člen školské rady určený ostatními členy školské rady.

čt. vllt.
Školská rada informuje zákonné zástupce, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své Činnosti.

čt. tx.

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

čt. x.
Tentojednací řád nabývá účinnosti dne 9. IZ.2OI5.
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