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Příloha 

Rozhodnutí ředitele 
Č.j. H 74/2005 

o Školské radě Evangelické akademie, Náchod, Jiráskova 461 
 

Statut Školské rady 
Evangelické akademie, Náchod, Jiráskova 461 

 
Ředitel Evangelické akademie, Náchod, Jiráskova 461 jejíž činnost vykonává 

Evangelická akademie, Náchod, Jiráskova 461 ( dále jen Evangelická akademie, 
Náchod) v souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen školský zákon) 
vydává tento Statut školské rady Evangelické akademie, Náchod, Jiráskova 461. 

 
 

I. 
Poslání Školské rady Evangelické akademie, Náchod, Jiráskova 461 

 
Školská rada Evangelické akademie, Náchod, Jiráskova 461 ( dále jen školská 

rada) je orgán Evangelické akademie, Náchod umožňující zákonným zástupcům 
nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům Evangelické akademie, 
Náchod, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě Evangelické akademie, 
Náchod. 

 
II. 

Školská rada 
 

Článek 1 
Zřízení školské rady  

 
 

1. Školskou radu zřizuje ředitel Evangelické akademie, Náchod, který 
zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. 

2. Zřizovací listina, volební řád, jmenovací dekrety, zápisy z voleb a další 
dokumentace se ukládají v archivu školské rady  , jež je součástí 
archivu Evangelické akademie, Náchod a v archivu zřizovatele 
Evangelické akademie, Náchod. 

3. Ředitel Evangelické akademie, Náchod svolává první zasedání školské 
rady do jednoho měsíce od doby, kdy mu budou známy všechna jména 
a adresy členů školské rady. 
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Článek 2 
Členství ve školské radě  

 
1. Členy školské rady mohou být pouze fyzické osoby, které jsou způsobilé 

k právním úkonům, a to zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci, 
pedagogičtí pracovníci Evangelické akademie, Náchod a další osoby. 

2. Členem školské rady nemůže být ředitel Evangelické akademie, Náchod. 
3. Člen školské rady může být jmenován nebo zvolen opakovaně. 
4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován ředitelem 

Evangelické akademie, Náchod, zvolen zákonnými zástupci nezletilých 
žáků a zletilými žáky nebo zvolen  pedagogickými pracovníky 
Evangelické akademie, Náchod. 

5. Řádné uskutečnění voleb do školské rady zajišťuje v souladu 
s Volebním řádem ředitel Evangelické akademie, Náchod. 

6. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci Evangelické 
akademie, Náchod  stanovený počet členů  školské rady ani na základě 
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel 
Evangelické akademie, Náchod. 

7. Funkční období členů školské rady je tři roky. 
8. Členství ve školské radě začíná dnem jmenování nebo zvolení členem 

školské rady. Ředitel Evangelické akademie, Náchod vystaví každému 
členu jmenovací dekret nebo osvědčení o členství ve školní radě, a to 
do 14 dnů od jmenování nebo zvolení do školské rady. 

9. Členství ve školské radě zaniká 
a) odstoupením člena školské rady 
b) úmrtím člena školské rady Evangelické akademie, Náchod 
c) uplynutím doby tří let od jmenování nebo zvolení. 

 
10. Pokud zanikne členu školské rady členství ve školské radě před 

uplynutím jeho funkčního období, oznámí neprodleně předseda školské 
rady tuto skutečnost řediteli Evangelické akademie, Náchod. Do 30 dnů 
ode dne zániku členství ve školské radě proběhnou doplňující volby 
nebo jmenování do školské rady. 

11. Školská rada volí na svém prvním zasedání ze svých členů předsedu a 
místopředsedu. Pokud předseda nebo místopředseda během svého 
volebního období odstoupí nebo je odvolán,  zvolí školská rada na svém 
následujícím nejbližším zasedání  ze svých členů předsedu nebo 
místopředsedu. Školská rada na svém prvním zasedání  stanoví svůj 
Jednací řád. K přijetí Jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční 
většinou všech členů školské rady. 

12. První volbu předsedy a místopředsedy školské rady organizuje ředitel 
Evangelické akademie, Náchod. 
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Článek 3 
Složení školské rady 

 
1. Třetinu členů školské rady jmenuje ředitel Evangelické akademie, 

Náchod. 
2. Třetina členů školské rady je volena zákonnými zástupci nezletilých 

žáků a zletilými žáky Evangelické akademie, Náchod. 
3. Třetina členů školské rady je volena pedagogickými pracovníky 

Evangelické akademie, Náchod. 
 

Článek 4 
Volby do školské rady 

 
  Volby do školské rady se řídí podle Volebního řádu pro volby členů 
školské rady Evangelické akademie, Náchod, Jiráskova 461. 
 

III. 
Činnost školské rady 

 
1. Školská rada  

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich 
následnému uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád, stipendijní řád a navrhuje jejich změny, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Evangelické 

akademie, Náchod, 
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje Evangelické 

akademie, Náchod, 
f) projednává návrh rozpočtu Evangelické akademie, Náchod na  další rok, 

vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení 
hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
h) podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli Evangelické akademie, 

Náchod, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším 
orgánům státní správy. 

2. Ředitel Evangelické akademie, Náchod je povinen umožnit školské radě přístup 
k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné 
podle zvláštních předpisů poskytne ředitel Evangelické akademie, Náchod 
školské radě pouze za podmínek stanovenými těmito zvláštními předpisy. 
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím 
není dotčeno. 
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3. O schválení dokumentů uvedených v odstavci  1. písm. b) až d) rozhodne 

školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem Evangelické 
akademie,Náchod. Pokud tento dokument školská rada Evangelické akademie, 
Náchod neschválí, ředitel Evangelické akademie, Náchod předloží dokument 
k novému projednání do jednoho měsíce. Opakovaného projednání se účastní 
zřizovatel Evangelické akademie, Náchod. Není-li  dokument schválen ani při 
opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty 
uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do jednoho měsíce od jejich předložení 
ředitelem Evangelické akademie, Náchod, rozhodne o dalším postupu bez 
zbytečného odkladu zřizovatel Evangelické akademie, Náchod. 

 
IV. 

Zajištění činnosti školské rady  
 

1. Podmínky k činnosti školské rady  zajišťuje ředitel Evangelické akademie, 
Náchod.  

 
V. 

Ustanovení společná a závěrečná 
 

1. Tento Statut školské rady je přílohou rozhodnutí ředitele Evangelické 
akademie, Náchod č.j. H 74/2005     o školské radě. 

 
 
 
V Náchodě dne 4. 10. 2005     Mgr. David Hanuš 
       ředitel Evangelické akademie, Náchod 


