
Jak vypadá? V čem může pomoci? 
A proč by neměla fungovat jen formálně?
Školská rada umožňuje zapojit se do života 
školy a podílet se aktivně na jejím chodu. 
Do školy vnáší prvek samosprávy, posiluje 
diskusi a umožňuje ovlivňovat a podporovat 
školu těm, kterých se nejvíce týká, tedy 
dětem, rodičům, zástupcům školy a zřizovatele. 

voleni zákonnými zástupci 
a zletilými žáky, zastupují 
všechny zákonné zástupce 
(nejčastěji rodiče) nezletilých 
dětí a zletilé studenty, hájí 
zájmy celé skupiny.

Budete zastupovat zájmy skupiny, kterou ve školské radě reprezentujete. 
Školská rada je mostem mezi školou, žáky a studenty, rodiči i zřizovatelem 
školy. Ti všichni se tak mohou potkávat na jedné půdě a společně 
přemýšlet o vizi, kvalitě a rozvoji školy. Ideálem tedy je, aby školská 
rada byla složena z aktivních a komunikativních lidí, kterým opravdu 
záleží na tom, jaká jejich škola je.

ŠKOLSKÁ RADA

Proč se zapojit do školské rady?

voleni pedagogickými pracovníky 
z ped. sboru školy, zastupují všechny 
pedagogické pracovníky školy, 
nejčastěji učitele, ale i vychovatele 
družiny, školního psychologa a další, 
kteří vnímají zpětnou vazbu jako 
nástroj k rozvoji školy.

jmenováni zřizovatelem 
školy, členové samosprávy 
obce nebo občané, kteří 
podporují a chtějí se 
aktivně podílet na rozvoji 
vzdělávání v obci.
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Zapojením se do školské rady získáte možnost propojit se 
s jejími dalšími členy. Můžete společně hledat cesty, jak 
školu podpořit, pozitivně ovlivnit dění ve škole a její směrování. 



Právní úprava – školská rada je orgánem školy. Její existence je povinná. Právní úpravu školských rad 
řeší Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
§ 167 a 168 školského zákona.

Zřizovatel veřejné školy zřizuje školskou radu při ZŠ, SŠ a VOŠ jako orgán školy, určuje počet členů, 
vydává volební řád, jmenuje své zástupce. U škol soukromých a církevních zřizovatelů plní některé 
úkoly zřizovatele ředitel školy (viz právní úprava).

Ředitel vytváří podmínky pro práci školské rady. Svolává první setkání nově zvolené školské rady, 
organizuje volby, na vyzvání se musí zúčastnit jejího jednání, nemůže být ale jejím členem.

Neslučitelnost rolí – ředitel nemůže být členem školské rady. Pedagogický pracovník nesmí být zvolen 
za rodiče ani být jmenován zřizovatelem. Nevhodná je kumulace rolí rodič a zároveň politik - zřizovatel 
školy. Žádný člen školské rady nemůže současně zastupovat více skupin.

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Četnost setkání – školská rada se schází min. 2x ročně. Na prvním setkání 
si nadpoloviční většinou všech členů odsouhlasí jednací řád a zvolí 
svého předsedu, který pak svolává další jednání. 

Role školské rady jsou:

Školská rada umožňuje 
debatu a zajišťuje prostor 
pro různé názory zastoupených 
skupin.

Koncepční: Kontrolní: Role garanta partnerství: 

Mohlo by vás také zajímat...
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Školská rada se vyjadřuje 
k návrhu školního vzdělávacího 
programu a k jeho realizaci. 
Podílí se na zpracování kon-
cepčních záměrů rozvoje školy. 
Projednává návrh rozpočtu na 
další rok a navrhuje opatření 
ke zlepšení hospodaření. 
Schvaluje školní řád a pravidla 
pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků v základních 
a středních školách a navrhuje 
jejich změny.

Školská rada schvaluje 
výroční zprávy o činnosti 
školy. Projednává inspekční 
zprávy České školní inspekce. 
Řeší podněty a oznámení 
řediteli, zřizovateli a orgánům 
veřejné správy. Podává návrh 
na vyhlášení konkurzu na 
ředitele školy. Podílí se na 
výběru ředitele školy.
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