
Jednací řád schůze Správní rady SC Kolín(dále SR SC).

Schůze SR SC
Schůze SR SC se řídí platnými Stanovami SC Kolín.

Účast na schůzi
1. Jednání schůze SR SC se povinně účastní všichni členové SR SC.
2. Členové SR SC , kteří se nemohou účastnit , musí být řádně  z jednání omluveni.
3. Na schůzi SR SC se mohou účastnit předem oznámení hosté ,jejichž účast na jednání schválí 

SR SC. Podmínky účasti určí SR SC.

Řídící schůze
1. Schůzi řídí předem určený člen SR SC, schválený SR SC.

Zapisovatel schůze
1. Z průběhu schůze pořizuje  předem určený člen SR SC,nebo host , schválený SR SC, 

písemný záznam.

Program schůze
1. Na začátku schůze oznámí řídící schůze návrh programu, který následně SR SC schválí, či 

připomínkuje ke schválení.
2. Program schůze musí obsahovat prezenční část .Prezenci členů a hostů provede řídící 

schůze.
3. Program schůze by měl být složen tak, aby se nejprve projednaly body , týkající se hostů 

schůze.
4. Program musí obsahovat kontrolu úkolů z minulého jednání.
5. Každý projednávaný bod schůze musí obsahovat usnesení SR SC včetně termínu splnění 

daného úkolu a uvedení jména člena SR SC, který za bod odpovídá.
6. Program schůze SR SC musí obsahovat  diskusi členů SR SC.
7. Program schůze musí obsahovat závěr schůze.
8. Každý bod má určený počet minut na projednání . Překročení minut schvaluje SR SC a určí 

novou hodnotu.

Diskuse k projednávaným bodům programu

1. Diskusi k projednávaným bodům programu řídí řídící schůze. Každý člen  SR SC,  či host, 
požaduje-li vložit svůj příspěvek do diskuse ,  se musí řádně přihlásit a mluvit může , až 
když je mu dáno slovo řídícím schůze. 

2. Řídící schůze má právo vzít slovo členovi SR SC, či hostu.
3. Žádný z přítomných členů SR SC nemá právo přerušit příspěvek člena SR SC , či hosta 

,který má slovo, kromě řídícího schůze.
4. Nepřípustný je urážlivý, či hrubý tón příspěvku člena SR SC, či hosta, který má slovo.
5. Řídící schůze má povinnost odebrat slovo členu SR SC, či hostu , setká li se s hrubým , či 

urážlivým tónem příspěvku člena SR SC, či hosta schůze SR SC.

V Kolíně dne 29.8.2011 SR TJ SC Kolín


