Školská rada - zákon . 561/2004 Sb. ( Školský zákon )
§ 167
§167 (1) P i základních, st edních a vyšších odborných školách se z izuje školská rada. Školská rada je
orgán školy umož ující zákonným zástupc m nezletilých žák , zletilým žák m a student m, pedagogickým
pracovník m školy, z izovateli a dalším osobám podílet se na správ školy. Pokud je sou ástí právnické osoby
více t chto škol, je možné z ídit jednu školskou radu. P i vyšší odborné škole se školská rada z izuje vždy
samostatn .
§167 (2) Školskou radu z izuje z izovatel, který zárove stanoví po et jejích len a vydá její volební ád.
T etinu len školské rady jmenuje z izovatel, t etinu volí zákonní zástupci nezletilých žák a zletilí žáci a studenti
a t etinu volí pedagogi tí pracovníci dané školy. lenem školské rady nem že být editel školy. Ve školách, které
nejsou z ízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly z izovatele podle v ty první a druhé editel
školy.
§167 (3) Týž len školské rady nem že být sou asn jmenován z izovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žák a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
§167 (4) editel školy zajistí v souladu s volebním ádem ádné uskute n ní voleb do školské rady.
§167 (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žák nebo zletilí žáci a studenti stanovený po et len
školské rady ani na základ opakované výzvy, jmenuje zbývající leny školské rady editel školy.
§167 (6) Funk ní období len školské rady je t i roky.
§167 (7) Školská rada zasedá nejmén dvakrát ro n ; zasedání školské rady svolává její p edseda, první
zasedání školské rady svolává editel školy. editel školy nebo jím pov ený zástupce je povinen zú astnit se
zasedání školské rady na vyzvání jejího p edsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví sv j jednací ád
a zvolí svého p edsedu. K p ijetí jednacího ádu se vyžaduje schválení nadpolovi ní v tšinou všech len školské
rady.
§ 168
§168 (1) Školská rada
a) vyjad uje se k návrh m školních vzd lávacích program a k jejich následnému uskute

ování,

b) schvaluje výro ní zprávu o innosti školy,
c) schvaluje školní ád, ve st edních a vyšších odborných školách stipendijní ád, a navrhuje jejich zm ny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání žák v základních a st edních školách,
e) podílí se na zpracování koncep ních zám r rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpo tu právnické osoby na další rok, vyjad uje se k rozboru hospoda ení a navrhuje
opat ení ke zlepšení hospoda ení,
g) projednává inspek ní zprávy eské školní inspekce,
h) podává podn ty a oznámení editeli školy, z izovateli, orgán m vykonávajícím státní správu ve školství a
dalším orgán m státní správy.
§168 (2) editel školy je povinen umožnit školské rad p ístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy. Informace chrán né podle zvláštních právních p edpis [17] poskytne editel školy školské rad
pouze za podmínek stanovených t mito zvláštními právními p edpisy. Poskytování informací podle zákona o
svobodném p ístupu k informacím tím není dot eno.
§168 (3) O schválení dokument uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 m síce
od jejich p edložení editelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, editel školy p edloží dokument
k novému projednání do 1 m síce. Opakovaného projednání se ú astní z izovatel. Není-li dokument schválen ani
p i opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d)
do 1 m síce od jejich p edložení editelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbyte ného odkladu z izovatel.
§168 (4) Ve školách, které nejsou z ízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly z izovatele
podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil editele školy do funkce.

