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Školská rada, Střední škola EDUCHEM, a. s.,
Okružní 128, 435 13 Meziboří
Statut
Čl. 1
Působnost rady
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady.
Čl. 2
Zasedání rady
Školská rada se schází dvakrát ročně, vždy v říjnu a v červnu. Svolává ji ředitel školy a
z jednání pořizuje zápis. Ředitel školy má právo požádat školskou radu v odůvodněných
případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této žádosti je
mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů.
Čl. 3
Jednání rady
Rada je usnášeníschopná, sejdou-li se alespoň dvě třetiny jejích členů.
Dle §168 zákona 561/2004 Sb. školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
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e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů školské rady při schvalování
materiálů podle ustanovení § 168 odst. 1, písm. b) až d), f), školského zákona. V ostatních
případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady.
Čl. 4
Program jednání
Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených
školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů,
z podnětů a návrhů členů školské rady a podnětů nebo návrhů ředitele nebo zřizovatele školy.
V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů.
Čl. 5
Odstoupení člena rady
Člen rady, který chce odstoupit, nebo nemůže dočasně svou funkci vykonávat, oznámí toto
neprodleně předsedovi rady.
V Meziboří dne 1. září 2015

……………………………
Ing. et Ing. Renata Koulová
ředitelka školy
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