
Zpráva o činnosti školské rady ZŠ Montessori Pardubice 

Vážení rodiče, 

Za celu školskou radu působící při ZŠ Montessori Pardubice bych Vás ráda seznámila s její činností ve 
školním roce 2021/2022. 

Školská rada má celkem 6 členů, dva členy učitelského sboru (Mgr. Marcela Cibulková, Mgr. Petr Fiala), 
dvě členky z řad rodičů (PhDr. Ilona Ďatko, RNDr. Lucie Korecká) a dvě zástupkyně zřizovatele, 
jmenovitě Danu Šťáskovou z odboru školství, kultury a sportu MmP a Miriam Šotkovou z odboru 
ekonomického a vnitřních věcí ÚMO Pardubice III. Zástupkyně z řad rodičů byly zvoleny zákonnými 
zástupci dětí navštěvujících ZŠ ve volbách. Touto cestou bychom chtěly poděkovat za Vaši důvěru, 
kterou se pokusíme nezklamat. 

Pro ty z Vás, kteří přesně nevědí přesně, co je úkolem školské rady, bych ráda uvedla alespoň základní 
informace. 

Organizace školské rady 

Školská rada je orgán školy (zřizuje se při základních, středních a vyšších odborných školách) umožňující 
zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, 
zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jejím úkolem je hájit zájmy zřizovatele, 
zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků ve škole.  

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. 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. Týž člen školské rady 
nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými 
žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být 
zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty 
ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

Řádné uskutečnění voleb do školské rady je povinen zajistit ředitel školy v souladu s volebním řádem. 

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské 
rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

Funkční období členů školské rady je tři roky. 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně (v našem případě jsme ve školním roce 2021/2022 zasedali 
3x); první zasedání školské rady svolává ředitel školy, další zasedání svolává její předseda. Ředitel školy 
nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. 
Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu (v našem případě 
RNDr. Lucie Korecká, místopředsedkyně PhDr. Ilona Ďatko). K přijetí jednacího řádu se vyžaduje 
schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. 

Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň 
většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního 
řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním 
řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období. 
Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně 
s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

 



Pravomoci školské rady 

Pravomoci školské rady jsou dány § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje 
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje 
školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení 
hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli 
školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, 
podává návrh na odvolání ředitele, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

V průběhu působení školské rady byly, připraveny a schváleny všechny zákonem dané dokumenty – 
školní řád a pravidla hodnocení žáků, zabývala se rozpočtem předloženým ředitelem školy. Rozběhla 
se jednání o úpravách a revitalizaci školního dvora/zahrady. V následujícím období nás bude čekat 
příprava a schválení výroční zprávy o činnosti školy. 

Rádi bychom, aby naše školská rada fungovala i jako jakýsi prostředník/mediátor mezi rodiči a 
vedením školy. Pokud budete mít jakékoliv dotazy k fungování školské rady, připomínky k fungování 
školy, či návrhy na její rozvoj, které je třeba řešit oficiální cestou, neváhejte se obrátit primárně na 
zástupkyně rodičů, tedy mne či mou kolegyni Ilonu Ďatko. 

Lucie Korecká: koreckalucie@gmail.com; 608181829 

Ilona Ďatko: ilona.datko@upce.cz; 774206696 

 

26. 8. 2022       Zapsala: Lucie Korecká 

 

 


