Jednací řád Školskérady
Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2
platný ode dne 05.10. 2020

t.

Působnost školskérady

a)

b}

c)

d)

Škotská rada (dále Šn)je zřízena a vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění (školský
zákon), Šnie orgán školy umožňujícízákonným zástupcům nezletilých žáků,pedagogickým
pracovníkůmškoly, zřizovateli (MČ Brno-Slatina} a dalším osobám, podílet se na správě školy.
Volba členůŠRse koná na základě volebního řádu, vydaného zřizovatelem. Volební řád se okamžikem
schválení jednacího řádu Šnstává součástí tohoto jednacího řádu.
Ředitel školy je povinen umožnit Šnpřistup k informacím o škole, o které Šn;ménemsvého předsedy
nebo v rámci usnesení požádá, zejména pak k dokumentaci školy. lnformace chráněné zákonem
LLO{2019 Sb., o zpracování osobních údajů,poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených
tímto zákonem. Nárok na informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím tím není
dotčen.
Školavytvoří odpovídajícípodmínky pro v,ýkon činnosti Šn- především zajistí potřebné materiály,
informace a vhodné jednací prostory s potřebným vybavením pro vedení jejího zasedání,

z. ZasedáníŠR

a)
b)

c)
d)

e)

ŠRse schází ke srným zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s ohledem

na působnosti ŠRstanovené zákonem, podněty a potřeby členůŠRa školy.

Zasedání ŠRsvolává předseda ŠRobvykle nejpozději 7 dní před jeho konáním. Na závěr každého
zasedání je dohodnut termín dalšíhořádného zasedáníŠR.
V pravomoci předsedy ŠRje svolání mimořádného zasedání Šn.Uimořádné zasedání Šn;e svoláno
nejpozději 5 pracovních dní před jeho konáním.
Ředitel školy má právo, v odůvodněných případech, požádat ŠR(zastoupenou předsedou) o svolání
mimořádného zasedání ŠR.rua základě této žádostije mimořádné zasedání svoláno do 5 pracovních
dnů.

Svolání zasedání obsahuje pozvánku s programem zasedánl příp. dalšímateriály nutné k práci ŠR.
Podklady pro zasedání ŠR,v potřebném rozsahu a počtu, zajišťuje vedení školy
a příp. dalšíčlenovéŠnv rožsahu, ktený je dohodnut v rámci zasedání ŠR.

3. PrůběhzasedáníŠR

a}

b)

c)
d}

e)

Zasedání ŠRisou neveřejná (pokud se na základě předchozího hlasování neusnese Šnjinak) a řídíje
zpravidla předseda nebo jím pověřený člen ŠR.Pokud předseda ŠRza jve nepřítomnosti nepověří
nikoho k řízení zasedání, rozhodnou na začátku zasedání o předsedajícím tohoto zasedání přítomní
členovésv,ým hlasováním.
Pří zahájení zasedání Šnpředsedající prohlásí, že zasedání ŠRUyto řádně svoláno a konstatuje počet
přítomných členů.Zasedání ŠRje usnášeníschopné,pokud se ho účastníalespoň nadpoloviční počet
členů.Není-li při zahájení zasedání ŠRnebo v jeho průběhu přítomna nadpolovičnívětšina všech členů
ŠR,le zasedání ukončeno. Předseda svolá náhradní zasedání do 30 dnů.
Předsedající nechá schválit program zasedání hlasováním. Na základě návrhu předsedajícího je zvolen
zapisovatel a ověřovatel zápisu ze zasedání.
ŠRpracuje podle programu, ktený si stanoví na předchozím zasedání. Každý člen Šnmá právo
na začátku nebo během zasedání předložit návrh na doplnění programu. O schválení změny programu
se hlasuje. Program zasedánívycházízpovinností uložených ŠRzákonem, dále pak z podnětů a návrhů
členůŠR,příp. vedení školy či zřizovatele školy, zákonných zástupců a dalších osob.
ČlenovéŠnjsou povinni plnit úkoly vyplrývající ze zasedání ŠRv potřebné kvalitě a termínu, příp. zajistit
dohodnuté materiály a informace, jak jim uložila Šna Pji usnesení.
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f}
g)

Zasedání ŠRje ukončeno, pokud předsedající prohlásí zasedání za ukončené,by1-li pořad zasedání
vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, nebo došlo-|i ke skutečnosti znemožňujícínerušenézasedání,
V případech, kdy hrozí nebezpečíz prodlení v činnosti ŠRnebo je znemožněno uskutečnítzasedání ŠR
s fyzickou účastíčlenůŠR(např. epidemiologická situace, povětrnostní vlivy atd.), je možnéuskuteČnit
zasedání a potřebná hlasování, prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace - e-maíl, mobilní
telefon formou SMS, nebo komunikační platforma {Viber, Whatsapp, Skype). K realizaci vzdáleného
zasedání školskérady je možno využít(ve uýše uvedených v,ýjimečných případech) on-line komunikaČní
platformy, které umožnísečlenůmŠRpřipojit v reálném čase. Průběh tohoto zasedání se řídípravidly
jednacího řádu, vyjma ustanovení, která předpokládají fyzickou přítomnost na zasedání, není-li dále
uvedeno jinak. Zasedání řídípředsedající, ktený ověřuje srozumitelnost a kvalitu připojení členůŠR,řídí
dískusi a uděluje slovo. Při hlasování přes komunikačníplattormu přečte předsedající formulaci otázky
hlasování a jmenovitě vyzve jednotlivé členy Šnk hlasování vyjádřenému slovy PRO, PROTI nebo
ZDRŽUJl SE. Na závěr hlasování znovu zopakuje rnýsledek hlasování jednotlirných členůpro ověření
srozumitelnosti. V případě rnípadkůpřipojení, špatné kvality přenosu zvuku nebo obrazu, opakovaných
problémů omezujících průběh vzdáleného zasedání, dá předsedající hlasovat o ukončenía přeloŽení
zasedání na jiný termín. V platnosti zůstávajíúkony provedené do okamžiku ukončenízasedání (příp.
přerušení spojení}. Ze vzdáleného zasedáníje pořízen standardní zápis.

4. Pravidla zasedání ŠR

a)

b}

c}

V průběhu zasedání ŠRse také provádí kontrola plnění úkolůa projednávají se nové návrhy a
připomínky jednotlivých členůŠR.O zaíazeníkaždéhomimořádného bodu se hlasuje.
ŠRmůžerozhodnout hlasováním o omezení počtu diskusních příspěvků. Návrh na ukončenídiskuse
každéhobodu pak můžepodat ktenýkoliv člen rady a předsedající o něm dá hlasovat.
V zájmu efektivity práce má předsedající právo ukončit jednotlivá vystoupení ostatních členŮ ŠRnebo
hostů, pokud jsou zdlouhavá anebo nevedou k danému cíli zasedání. Toto ukončenívystoupenímŮŽe
navrhnout i ktenýkoliv dalšíčlen ŠRa předsedající o něm dá hlasovat. Předsedající má právo vyloučit
ze zasedání ŠRhosty a dalšíosoby, které nejsou členy ŠR,a to na základě svého rozhodnutí, příp. z
rozhodnutí ŠRna základě hlasování.

5. Hlasování

a)

b)

c)

d)

e)

f)
8)

ŠRse usnáší nadpoloviční většinou všech členův případě schvalování jednacího řádu a jeho změn,
v,ýročnízprávy o činnosti školy, školníhořádu a jeho změn, pravidel pro hodnocenívýsledků žákŮ,
návrhu rozpočtu školy na dalšírok, při vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení
hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou podněty pro práci ředitele školy.
V ostatních případech se ŠRusnáší většinou přítomných členů,
V případě, že je podán protinávrh, hlasuje se nejdříve o protinávrhu. Schválením jedné varianty se
ostatní varianty považují za nepřijaté.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ŠR.
Hlasování člena ŠRje nezastupitelné, nepřenositelné na jinou osobu. Nemůže-lise člen ŠRzúčastnit
jejího zasedání, oznámí předem předsedovi ŠRdůvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k
projednávané záležitosti, Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování a jiný člen rady ani jiná osoba
nemůžeza nepřítomného člena rady hlasovat.

usnesení, o nichž se dle jednacího řádu hlasuje, jsou schváleny
přijednotlivrich bodech usnesení samostatně, pořadí pro hlasování stanoví předsedající.
O všech bodech a předložených návrzích se hlasuje veřejně {aklamací}, a to vždy bezprostředně po
vyhlášení hlasování o daném bodu, zdvižením ruky v pořadí: kdo je pro návrh, kdo je proti návrhu a
kdo se zdržel hlasování, Jednotlivé počty hlasujících se uvedou v zápisu. Předsedající po skončení
hlasování oznámí jeho výsledek a přečte schválené znění usnesení.
0 schválení dokumentů dle § 168 uvedených v odst. 1 písm. b} až d) zákona a v čl. 6 jednacího řádu ŠR
rozhodne ŠnOo 1 měsíce od jejich předložení. Pokud ŠRuvedený dokument neschválí, musí b,ýt

Všechny návrhy, otázky

a

2

h)

dokument předložen k novému projednání, nejpozději do 1 měsíce. Není-li dokument schválen ani při
opakovaném projednání, zvolí dalšípostup dle výše uvedeného zákona zřizovatel školy.
Vzdálené hlasovánívyhlašuje a vhodný prostředek komunikace v daném případě volí předseda ŠR.
při hlasování prostřednictvím elektronických prostředků je zakázáno používatskryté adresy, ČÍslanebo
přezdívky. V případě e-mailu jsou použity soukromé e-mailové adresy členůŠR(ne pracovní a jiné).
Jednoznačně forrnulovaná otázka se zasílá vždy všem členůmŠRnajednou, na jimi sdělenou emailovou adresu nebo telefonní číslopříp. komunikačníplatformu.
Hlasující člen ŠRhlasuje vepsáním příslušnéhoslova {PRO, PROTI, ZDRŽUJl SE).
Spolu s otázkou, o které se hlasuje, se vždy zasílajípravidla hlasování a konkretizují se termíny
hlasování. Každý člen svůj hlas zasílá opět všem členůmŠRpodle zvoleného elektronického prostředku
(přednostně na společný e-mail Šn},prip. na e-mail předsedy ŠR,je-li takto členy Šnpředem
domluveno.
Aby bylo hlasování platné, musí se ho do 72 hodin od zahájení hlasování (odeslání zprávy předsedou
šR} prostřednictvím elektronických prostředků zúčastnit(hlasovat) nadpolovičnívětšina členŮ ŠR.
Nevyjádření se (mlčení)se nepovažuje za souhlas, ale za neúčastna hlasování.
Výsledek hlasování rozešle do 24 hodin od ukončeníhlasovánípředseda ŠRvšem členůmŠR.
V nejbližšímzápise ŠRmusí být v,ýsledky hlasování uvedeny a zápis zveřejněn.

6. ZápiszezasedáníŠR

a}
b)

Zápis ze zasedání ŠR,ktený obsahuje m| záznam o všech přijadch usneseních a v,ýsledcích hlasovánÍ,
vyhotovuje zapisovatel. Usnesení musí být přesná, srozumitelná, včetně termínůsplnění a kontroly
plnění. Zápis podepisuje předseda ŠR,zapisovatel a jeden dalšípověřený člen ŠR(ověřovatel).
Zápis ze zasedání ŠRbude zaslán řediteli školy a bude uveřejněn na internetových stránkách Školy

nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení.

7. lnformování o činnosti

a)

Nejméně jednou ročně je ŠRpovinna informovat veřejnost o své činnosti, a to prostřednictvím
webových stránek školy, pokud na ně neumísťuje průběžnězápisy ze zasedání ŠR.Zpráva bude
obsahovat minimálně informace o průběhu a uýsledcích schvalování dokumentů podle §168 odst. 1,
písm. a} až h) školskéhozákona, příp. dalšíinformace dle rozhodnutí ŠR.

E. závěrečná ustanovení

a)

b)

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou b,ýt učiněny pouze písemně a podléhají
předchozímu schválení ŠR.
Tento jednací řád nahrazuje původníze dne Z9.8. 2aL9 a nab,ývá účinnostidnem schválení, tj. dnem
05.1-0.2020.
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Brno 05.10.2020

Jan Ertl

školskérady
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Příloha č. 1

Jednacího řádu Školskérady Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2
Kontakty na členy školskérady pro společnou komunikaci a případnévzdálené zasedání/hlasovánÍ:
E-mail

Telefon

člen rady
lng. Jan Ertl

+420 6O3744854

Mgr. Martina Ščerbejová,

+420

Mgr. lva Kreutzerová

+42a774936779

kreutzerova @zsii homoravske.cz

Mgr. Vladimíra Šiková

+42O776799 274

sikova @zsii homoravske.cz

lng. Naděžda Křemečková

+420 603 873 332

nada,kremeckova@email.com

PhDr. Martin Krytinář

+42O777 366732

krvtina r.martin@ mcslati na.cz

iertl@centrum.cz

602976779

martina.sovova@seznam,cz

ph.D.

Centrální e-mail školskérady:
Změnu uvedených kontaktních údajů,je každý člen ŠRpovinen nahlásit neprodleně e-mailem předsedovi ŠR
tak, aby bylseznam neustále aktuální. Přiaktualizaciseznamu bude obratem zveřejněna členŮm ŠRlehonová
podoba.
Tato příloha vstupuje v platnost dnem: 05.10. 2020

Ertl

šn
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