Právní předpisy



zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a
výročních zpráv

Školská rada – účel, složení, zřízení
Školská rada je orgánem školy, který dává možnost určitým osobám podílet se na správě
školy:






zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy,
zřizovateli,
dalším osobám.

Tomu odpovídá složení školské rady:
1/3 členů
jmenováni
zřizovatelem

1/3 členů
zvoleni zákonnými zástupci nezletilých
žáků a zletilými žáky a studenty

1/3 členů
zvoleni pedagogickými
pracovníky dané školy

Jmenování členů školské rady
Je na uvážení zřizovatele, koho jmenuje jako člena školské rady.
Zřizovatel však nemůže jmenovat jako člena školské rady:
1) ředitele školy,
2) pedagogického pracovníka školy,
3) osobu, která je do školské rady zvolena.

Volba členů školské rady – volení členové a voliči
Voliči – zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti
mohou volit rodiče nezletilých žáků a
zletilé žáky školy, ale i jiné osoby (např.
odborníka z rezortu školství)
nemohou volit ředitele školy
nemohou volit pedagogického pracovníka
nemůže být zvolena osoba, která je
jmenována zřizovatelem nebo zvolena
pedagogickými pracovníky školy

Voliči – pedagogičtí pracovníci školy
jako jediná skupina voličů mohou volit
pedagogické pracovníky, ale mohou volit i jinou
osobu
nemohou volit ředitele školy
nemůže být zvolena osoba, která je jmenována
zřizovatelem nebo zvolena zákonnými zástupci
nezletilých žáků, zletilými žáky nebo studenty

Voliči – zákonní zástupci nezletilých žáků a
Voliči – pedagogičtí pracovníci školy
zletilí žáci a studenti
Do školské rady zřízené při určitém druhu školy,
Své zástupce do školské rady při určitém druhu
např. při základní škole, mohou volit pouze
školy, např. při základní škole, mohou volit pouze ti
zákonní zástupci nezletilých žáků základní školy,
pedagogičtí pracovníci, kteří na základní škole
případně zletilí žáci základní školy.
vykonávají přímou vyučovací povinnost. Naopak do
školské rady při základní škole nemohou volit své
Naopak členy do této školské rady nemohou volit zástupce pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají
zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci přímou vyučovací povinnost na střední škole, i když
škola jako právnická osoba vykonává činnost jak
střední školy, i když právnická osoba vykonává
základní, tak střední školy.
činnost jak základní, tak střední školy.
Právo zákonných zástupců nezletilých žáků a
zletilých žáků a studentů volit své zástupce do
školské rady je jejich osobním právem. To
Volit své zástupce do školské rady nemohou
znamená, že toto právo má každý zákonný
nepedagogičtí pracovníci školy.
zástupce nezletilých žáků, nikoli jen jeden
zákonný zástupce „na jednoho žáka“. Uvedené
osobní právo nelze omezit ve volebním řádu.

Členství ve školské radě
Členství ve školské radě vzniká jmenováním nebo volbou. Funkční období každého člena
školské rady (nikoli školské rady jako celku) je 3 roky (§ 167 odst. 6 školského zákona),
s výjimkou funkčního období členů školské rady zvolených v předčasných nebo doplňovacích
volbách (§ 167 odst. 8 školského zákona). Člen školské rady může být jmenován nebo zvolen
členem školské rady opakovaně. Členství ve školské radě končí uplynutím funkčního období.
Členství ve školské radě zaniká smrtí člena.
Před uplynutím funkčního období členství ve školské radě skončí (§ 167 odst. 9 školského
zákona):







vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do
rukou předsedy školské rady,
vznikem neslučitelnosti (členem školské rady nemůže být ředitel školy),
v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví
volební řád,
dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách
podle § 167 odst. 8 věty první školského zákona,
dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním
vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků nebo studentů dnem, kdy
přestane být tento nezletilý žák žákem či studenem školy.

V posledním případě není uvedeno, že členství ve školské radě před uplynutím funkčního
období skončí dnem, kdy přestane být zletilý žák žákem školy. Lze se pouze dohadovat, zda
tuto situaci zákonodárce opomněl, nebo je to záměr.

