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ORGANIZAČNÍ ŘÁD 
PŘÍLOHA Č. 9 - JEDNACÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ RADY 

 
 
I. JEDNACÍ ŘÁD 
 
1. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele školy. 
2. Členy pedagogické rady jsou: 

• ředitel školy, 
• zástupce ředitele, 
• výchovný poradce, 
• třídní učitelé, 
• učitelé. 

3. Řádná pedagogická rada je svolávána ředitelem 6x ročně, v případě nutnosti projednání mimořádných 
závažných záležitostí je svolávána mimořádná pedagogická rada. 

4. Program jednání pedagogické rady stanovuje ředitel školy a dává jej na vědomí členům pedagogické 
rady s dostatečným předstihem tak, aby se mohli na jednání zodpovědně připravit. 

5. Členové pedagogické rady předkládají podle programu pedagogické rady požadované zprávy a statistiky 
a navrhují k  projednání záležitosti, které jsou v jejich pracovní kompetenci. 

6. Pedagogickou radu řídí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. 
7. Pedagogická rada projednává záležitosti týkající se výchovy a vzdělávání žáků školy, otázky řízení 

a organizace vnitřního provozu školy a závažné dokumenty nadřízených školských orgánů a dokumenty 
související s činností školy. 

8. Pedagogická rada dále projednává: 
• zprávy ředitele školy, 
• zprávy zástupce ředitele školy, 
• zprávy výchovného poradce, 
• zprávy třídních učitelů k výchově a vzdělávání, 
• zprávy učitelů k výchově a vzdělávání, 
• návrhy učitelů k vyšetření žáků PPP. 

9. Pedagogická rada doporučuje udělení: 
• pochvaly ředitele školy, 
• důtky ředitele školy, 
• 2. stupně z chování, 
• 3. stupně z chování. 

10. Pedagogická rada doporučuje podmíněné a nepodmíněné vyloučení ze školy. 
11. Záznam (zápis) z pedagogické rady:  

• u jednotlivých částí a úkolů jsou určeny termíny plnění, popřípadě zodpovědní pracovníci; 
• uvedené úkoly jsou závazné pro všechny zaměstnance školy (i zaměstnance školy na jednání 

nepřítomné); 
• všichni členové pedagogické rady jsou povinni se se záznamem (zápisem) seznámit, rovněž tak 

s dokumenty a informacemi, které byly na pedagogické radě projednávány. 
 
 
II. PLATNOST ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU – PŘÍLOHY Č. 9  
 
Projednáno se zaměstnanci školy a s NOO, nabývá platnosti dne 01.07.2012. Tímto dnem končí platnost 
Přílohy č. 9 - Jednací řád pedagogické rady ze dne 16.04.2009. 
 
 
 
 
 
V Klatovech dne  01.07.2012                                                                        
 
                 Ing. Jiří Dio v. r. 

       ředitel školy 


