Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
562 01 Ústí nad Orlicí, Dukelská 313
JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
Školská rada při Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí (dále jen školská rada) se v souladu
s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, usnesla dne 30.1.2012
na tomto svém jednacím řádu:
Článek I
Školská rada se schází ke svým schůzím dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Článek II
Jednání školské rady svolává její předseda nebo jím pověřený člen školské rady nejpozději
7 dnů před dnem jednání.
Článek III
Návrh programu jednání školské rady mohou předkládat všichni její členové. Program jednání
schvaluje školská rada nadpoloviční většinou vždy v úvodu svého jednání.
Článek IV
Jednání je zahajováno schválením programu. V úvodu jednání projednává školská rada plnění úkolů
a informace jednotlivých členů školské rady, příp. ředitele školy, pokud byl k jednání přizván.
V dalším průběhu se projednávají návrhy, podněty a připomínky dle schváleného programu jednání.
Článek V
Školská rada rozhoduje usnesením. Školská rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni její
členové. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Usnesení
školské rady se vyhotovují písemně. Písemné vyhotovení usnesení pořizuje člen školské rady
a podepisuje je předseda školské rady.
Článek VI
O jednání školské rady se sepisuje písemný zápis. V zápise se uvádí:
a) den a místo jednání
b) schválený program jednání
c) průběh a výsledky hlasování včetně uvedení poměru hlasování
d) znění schváleného usnesení
e) další skutečnosti, které se dle školské rady mají stát součástí zápisu.
Zápis z jednání podepisují všichni členové školské rady.
Článek VII
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení
školskou radou.
Článek VIII
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 30.1.2012

.........................................
předseda školské rady

