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příloha č. 1 
 
JEDNACÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ RADY 
 
1. Pedagogická rada (dále jen PR) je poradním orgánem ředitele školy ( dále jen ŘŠ). 

 
2. Členy PR jsou:  - ředitel školy 

- zástupci ředitele 
- výchovný poradce 
- třídní učitelé 
- učitelé 
- učitelé OV 
- vychovatelky Domova mládeže 

 
3. Řádná PR je svolávána ředitelem školy 6x ročně, v případě nutnosti projednání 

mimořádných závažných záležitostí školy je svolávána mimořádná PR. 
 
4. Program jednání PR stanovuje ŘŠ a dává jej na vědomí členům PR s dostatečným 

předstihem v plánu práce tak, aby se mohli na jednání zodpovědně připravit. 
 
5. Členové PR předkládají podle programu PR požadované zprávy a statistiky a navrhují 

k projednání záležitosti, které jsou v jejich pracovní kompetenci. 
 
6. PR řídí ŘŠ, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. 
 
7. PR projednává záležitosti týkající se výchovy a vzdělávání žáků školy, otázky řízení 

a organizace vnitřního provozu školy a závažné dokumenty nadřízených školských 
orgánů a dokumenty vykazující činnost školy. 

  
8. PR projednává  

- dokumenty určující vnitřní organizaci školy 
- zprávy ŘŠ 
- zprávy zástupce ředitele 
- zprávy výchovného poradce 
- zprávy metodických komisí 
- zprávy třídních učitelů k výchově a vzdělávání 
- zprávy učitelů a učitelů OV k výchově a vzdělávání 
- zprávy vychovatelek k výchově 
- návrhy učitelů k vyšetření žáků PPP 

 
9. PR navrhuje udělení  

- pochvaly ŘŠ 
- důtky ŘŠ (vyjma klasifikační PR) 
- 2. stupně z chování 
- 3. stupně z chování 

  
10. PR ukládá členům PR plnit úkoly, na kterých se usnesla. PR je usnášeníschopná při 

přítomnosti nadpoloviční většiny členů PR. 
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11. Usnesení PR  
- je přijímáno ke schváleným, uděleným a uloženým skutečnostem, 
- u jeho jednotlivých částí jsou určeny termíny plnění a zodpovědnosti, 
- je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů PR, 
- je doporučující pro ŘŠ a závazné pro všechny členy PR (i členy PR na jednání 

nepřítomných), 
- všichni členové PR jsou povinni se s usnesením seznámit a podepsat je v zápisové 

listině, 
- jeho plnění je kontrolováno vždy na příští PR. 

 
Jednací řád pedagogické rady byl projednán a schválen na zasedání PR dne 28.1.2013 jako 
příloha č. 1 Organizačního řádu střední školy a je platný dnem jeho platnosti. 
 
 
 
 
  
 ředitel školy  


