
Zřizovací listina rady školy 
Čl. I Zřizovatel 

Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.   IČ 465 77 742 

vydává 

v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě usnesení valné 
hromady obchodní společnosti Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. ze dne 20. 8. 
2021 zřizovací listinu školské rady  

Čl. II Název 

Školská rada při Základní škole a mateřské škole KLAS s.r.o., Školní náměstí 37, Pardubice-
Rosice nad Labem 
 
Čl. III Členové školské rady 

• Školská rada má 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí 
zákonní zástupci nezletilých žáků školy a dětí mateřské školy a třetinu pedagogičtí 
pracovníci školy.  

• Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků školy a dětí mateřské školy stanovený 
počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy 
školské rady ředitel školy.  

• Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen 
zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 
Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady zákonnými 
zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

• Ředitel školy nemůže být členem školské rady.  
• Funkční období členů školské rady trvá tři roky.  

Čl. IV  Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školské rady 

 Vymezení hlavního účelu: 
• Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům 

nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám 
podílet se na správě školy 

 Předmět činnosti: 
• Školská rada schvaluje 

• výroční zprávu o činnosti školy 

• školní řád (a navrhuje jeho změny) 

• pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

• Školská rada projednává 

• návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke 
zlepšení hospodaření 

• inspekční zprávy České školní inspekce 

• Školská rada se  

• vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 



následnému uskutečňování 

• podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

• Školská rada dále podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, 
orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní 
správy; 

• Školská rada podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

• Činnost školské rady se řídí ustanoveními § 167 a 168 zákona č. 561/2004 
Sb. a jednacím řádem, který školská rada stanoví na prvním zasedání.  

Čl. V  Závěrečná ustanovení 

• Školská rada při Základní škole a mateřské škole KLAS s.r.o., Školní náměstí 37, 
Pardubice-Rosice nad Labem, je zřízena na dobu neurčitou.  

• Zřizovací listina nabývá účinnosti po nabytí platnosti výsledků prvních voleb.  
• Odkazy na právní předpisy uvedené v této zřizovací listině se vztahují k jejich 

současně platnému znění.  
• Změny a doplňky této zřizovací listiny provádí zřizovatel pořadově číslovanými 

dodatky.  
 

V Pardubicích, dne 20. 8. 2021 

 

____________________________  __________________________________ 

PhDr. Michal Havlíček, ředitel školy  Mgr. Klára Svobodová, zástupce zřizovatele 


