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VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY  

pro volby členů školské rady 
 

Článek I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Tento volební řád vydal zřizovatel usnesením Rady MČ dne 26.2.2019 na základě ust. § 167 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek II. 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY 
 

1. Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců: 
 

třetinu jmenuje zřizovatel /2/ 

třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků /2/ 

třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy /2/ 

 

2. Funkční období členů školské rady je tři roky.  
 

3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.  
 

4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 

zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 
  

5. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba. 
 

 

Článek III.  

VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 

1.  Při volbě členů školské rady se dodržuje poměr členů stanovený v čl. II. odst. 1 tohoto  

volebního řádu.   

2.    Volby do školské rady zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických 

pracovníků zajišťuje v souladu s volebním řádem ředitel školy.  

3.    Ředitel školy ustaví 3 členný přípravný výbor, kde kromě něj je zástupce pedagogů  a 

zřizovatele. Přípravný výbor oznámí na nástěnce školy a webových stránkách 14 denní 

lhůtu, ve které mohou zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy 

navrhovat kandidáty/zástupce nezletilých žáků/ do školské rady, nejvíce však jednoho 

z každé třídy. Po vyhotovení seznamu kandidátů přípravným výborem dostanou rodiče 

seznam/volební lístek / těchto kandidátů. 

4.   O předání volebního lístku se jmény kandidátů je veden záznam třídním učitelem, stejně 

tak jako o odevzdání /či nevrácení / hlasovacího lístku zpět. Rodiče mají 5 dní             

na vrácení volebního lístku a mohou zaškrtnout pouze dva kandidáty a svým podpisem 

potvrzují platnost své volby. 

5.   Rodiče nezletilých žáků mají jeden hlas, a to i případě, že ve škole mají umístěno více 

dětí. 

6.   Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stanou členy školské rady. Při rovnosti hlasů 

více kandidátů, jež byli zvoleni do školské rady rozhoduje los. 

7.   Kontrolu a konečnou evidenci všech volebních lístků provede přípravný výbor.  

8.   Nezvolí–li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady,          

jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.   
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9. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole   

  a na web školy. Zvolení za člena školské rady sdělí ředitel školy kandidátům do 5 dnů  

  od ukončení voleb a sdělí jejich jména zřizovateli. Do 30 dnů po zvolení všech členů   

       školské rady svolává ředitel školy jejich ustavující schůzi.  

10. Volba pedagogických pracovníků - zástupců školy do školské rady - je uskutečněna              

na společném shromáždění pedagogických pracovníků, kde je přítomna aspoň jejich  

nadpoloviční většina.  Zvoleni jsou 2 zástupci s nejvyšším počtem hlasů. V případě 

rovnosti hlasů kandidátů rozhodne los 

 

                                                        Článek IV. 

                            VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY 

Školská rada na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu školské rady. 

Členové rady navrhnou se svého středu kandidáty na předsedu. O každém kandidátovi se 

hlasuje v opačném pořadí, jak byli navrženi. Ke zvolení předsedy je třeba nadpoloviční 

většina hlasů všech členů školské rady. Pokud je předseda zvolen o dalších kandidátech se již 

nehlasuje. 

Jednací řád školské rady předkládá předseda školské rady ke schválení na 1. zasedání školské 

rady. 

 

Článek V. 

ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 

1. Změny ve složení zvolené školské rady jsou možné za předpokladu dodržení 

poměrného zastoupení členů. 

2. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li 

být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období. Funkční 

období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí 

shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

3. Členství ve školské radě končí 

a) uplynutím funkčního období 

b) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady 

c) odvoláním v případě opakované neomluvené neúčasti člena školské rady            

        na jejím  zasedání, 

d) sloučením, splynutím, rozdělením (přeměnou) nebo zánikem organizace 

e) úmrtím člena školské rady  

 

 

Článek VI. 

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ  

1. Tento volební řád se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech.  

2. Dva výtisky obdrží škola a dva výtisky zřizovatel. 

 

 


