RODIČE A ŠKOLA

FORMY KOMUNUKACE A
SPOLUPRÁCE

ŠKOLSKÁ RADA
Školský zákon, 561/2004 Sb., § 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada
je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady
nemůže být ředitel školy.
Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v
právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel
školy.

FORMA ŠKOLSKÉ RADY
Zástupci jsou voleni na 3 roky
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně

PRAVOMOCI ŠKOLSKÉ RADY
Podle § 168
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,

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 A ŘEDITEL ŠKOLY
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy.
Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské
radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není
dotčeno.

ÚSKALÍ SPOJENÁ SE ŠKOLSKÝMI RADAMI
V České republice jsou školské rady bohužel často jen formální a reálně z jejich
aktivity nevzniká aktivní kooperace
Rodiče se často nechtějí zapojovat do její činnosti
Nefunguje komunikace mezi školskou radou (volenými zástupci ze strany rodičů) a
kluby přátel školy

KLUBY PŘÁTEL ŠKOLY
Dříve známé jako Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)

V roce 1990 byl přijat zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. V souladu s ním se
řada SRPŠ při školách zaregistrovala jako občanské sdružení, jiné zanikly. K velkým
změnám docházelo při každoročních reorganizacích škol (slučování, zániky).
Občanská sdružení tohoto typu vznikají za účelem zlepšení podmínek dětí ve škole.
Pomáhají zejména materiálně. Jako jiná řádně registrovaná občanská sdružení mají
své stanovy, účetnictví a další dokumentaci. Po roce 2014 došlo ze zákona k jejich
transformaci na spolky.

ČINNOST KLUBŮ
Podpora spolupráce rodičů a školy

Příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů.
Spolupodílení na volnočasových a vybraných aktivitách pro děti a mládež
Spolupráce se školou při přípravě a organizaci vzdělávacích projektů a programů
školy.

ÚSKALÍ SPOJENÁ S KLUBY PŘÁTEL ŠKOLY
Zapojuje se jen malá skupina rodičů

Není jasně stanovená vize
Nefunguje komunikace mezi rodiči, mezi rodiči a školou
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