Jednací řád Školské rady konzervatoře, jejíž činnost vykonává
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
1) Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a §168 Školského zákona.
2) Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání ŠR svolává
její předseda, podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy.
Jedná se zejména o výroční zprávu školy, školní řád, školní vzdělávací programy,
návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, inspekční zprávy ČŠI aj.
3) Program jednání navrhuje předseda ŠR. Vychází přitom z povinností uložených ŠR
zákonem, z podnětů a návrhů členů ŠR, ředitele školy, případně z podnětů zákonných
zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a pedagogů školy doručených ŠR například
e-mailem. Nový bod lze do programu zařadit i v průběhu jednání na základě návrhu
kteréhokoliv člena ŠR.
4) Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování svého
jednacího řádu, výroční zprávy školy, školního řádu a při prvním projednávání návrhu
na odvolání ředitele školy. V ostatních případech se ŠR usnáší nadpoloviční většinou
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ŠR.
5) Na začátku každého jednání je vybrán zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zapisovatel
nemůže být zároveň ověřovatelem. Zapisovatel do sedmi dnů od data jednání vyhotoví
zápis, po schválení případně doplnění ověřovatelem předají podepsaný zápis
předsedovi školské rady. Ten zápis předá řediteli školy a po té zajistí jeho zveřejnění
na nástěnce školské rady a na internetových stránkách školy.
6) Pokud je školské radě doručen podnět od pedagoga školy, zletilého žáka či zákonného
zástupce nezletilého žáka, může být tento pozván, aby se zúčastnil příslušné části
jednání ŠR. Jeho pozvání může navrhnout kterýkoliv člen školské rady a rozhoduje o
něm školská rada svým hlasováním. Toto hlasování může proběhnout i „per rollam“.
7) Interní dokumenty školy lze schvalovat „per rollam“, o každém takovémto hlasování
se pořizuje zápis.
8) Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou
radou.

V Praze dne 23. 10. 2018

___________________________
předseda školské rady

