
 

Jednací ád školské rady 
i St ední pr myslové škole stavební, eské Bud jovice, Resslova 2 

lánek 1 
Zasedání školské rady 

1. Zasedání školské rady svolává její p edseda elektronicky prost ednictvím e-
mailových adres len  školské rady. 

2. Pozvánku na zasedání obsahující místo, as, program zasedání, p ípadn  další 
nutné materiály, obdrží lenové, editel školy, pokud je vyzván, a p izvaní zástupci 
odborné ve ejnosti zpravidla nejpozd ji 15 pracovních dn  p edem. 

3. Zasedání ídí a program stanovuje p edseda, v jeho nep ítomnosti jím pov ený 
len školské rady jako p edsedající.  

4. Zasedání jsou neve ejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. 
5. Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou p ítomny alespo  2/3 všech jejích 

len .  

lánek 2 
Záv ry školské rady 

1. Záv ry ze zasedání formuluje p edseda. 
2. O  záv rech  se  hlasuje,  k  jejich  p ijetí  je  t eba  nadpolovi ní  v tšina  p ítomných  

len  školské rady. V p ípad  rovnosti hlas  rozhoduje hlas p edsedy nebo p i 
jeho nep ítomnosti hlas p edsedajícího. P izvaní zástupci odborné ve ejnosti ani 
editel školy nemají hlasovací právo.  

3. O  záv rech  p ijatých  na  zasedání  školské  rady  je  bez  zbyte ného  odkladu  
písemn  informován editel školy. 

lánek 3 
Zápis ze školské rady 

1. Z každého zasedání školské rady se po izuje zápis, který obsahuje i seznam 
ítomných a nep ítomných len  školské rady.  

2. Zápis podepisuje p edseda nebo v jeho nep ítomnosti p edsedající a zapisovatel. 
3. Zápis se rozesílá všem len m školské rady. 
4. Za vyhotovení a rozeslání zápisu zodpovídá zapisovatel. 
5. Za uložení všech zápis  ze zasedání školské rady do dokumentace školské rady 

zodpovídá p edseda. 

lánek 4  
ijetí a zm na jednacího ádu 

1. K p ijetí jednacího ádu je nutná nadpolovi ní v tšina hlas  všech len  školské 
rady. 

2. Ke zm  jednacího ádu je t eba nadpolovi ní v tšina hlas  všech len  školské 
rady. 

Jednací ád byl projednán a schválen p i prvním zasedání školské rady dne 
9. listopadu 2011 v eských Bud jovicích. 


