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Volební řád školské rady 

 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tento volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci 

nezletilých žáků školy, a volbu jedné třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci 

školy. 

2. Tento volební řád byl přijat v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

3. Funkční období členů školské rady je tři (3) roky. 

4. Školní rada má celkem tři (3) členy. 

5. Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků. 

6. Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci. 

7. Jednu třetinu členů školské rady jmenuje ředitel školy. 

Čl. II. 

Vyhlašování voleb do školské rady 

1. Volby do školské rady vyhlašuje ředitelka školy tak, aby se konaly před uplynutím funkčního 

období stávajících členů školské rady a noví členové školské rady byli zvoleni nejpozději v poslední 

den funkčního období stávajících členů školské rady. Předčasné a doplňkové volby vyhlásí ředitel bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozví o důvodu pro jejich konání tak, aby se konaly nejpozději do 

čtyřiceti (40) dní od tohoto okamžiku. 

2. Ředitel školy volby vyhlásí tak, aby se volba členů školské rady zákonnými zástupci a volba 

členů školské rady pedagogickými pracovníky nekonala ve stejný čas. 

3. Informace k volbám budou vyvěšeny na webových stránkách školy, a to nejméně 10 dní před 

konáním voleb.  

4. V rámci informací k volbám uvede ředitel školy zejména: 

a. Místo a čas voleb do školské rady; 

b. Do kdy a komu je možné předkládat kandidátní listiny; 

c. Způsob volby; 

d. Jména členů volební komise včetně jména předsedy. 

5. Ředitel školy jmenuje tříčlenný volební výbor z řad zaměstnanců školy, který řídí a kontroluje 

průběh voleb do školské rady. Členové volební komise ze svých řad zvolí předsedu. 

Čl. III. 

Příprava voleb 

1. Kandidátní listiny se podávají k rukám předsedy volební komise. Kandidátní listinu může 

podat sám kandidát. Kandidáta může rovněž nominovat některý ze zákonných zástupců nebo 

pedagogických pracovníků, v takovém případě je však spolu s kandidátní listinou třeba předložit 

souhlas kandidáta s nominací. 

2. Vzor kandidátní listiny bude uveřejněn na webové stránce školy a také u předsedy volební 

komise.  

3. Volební komise sestaví z kandidátů volební listinu, připraví volební lístky a sestaví seznam 

oprávněných voličů, a to samostatně jak pro volbu třetiny členů školské rady ze strany zákonných 

zástupců, tak pro volbu členy třetiny školské rady ze strany pedagogických pracovníků. 

4. Volební listina bude vyvěšena na webové stránce školy nejméně 3 dny před konáním voleb. 
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Čl. IV. 

Průběh voleb 

1. Osoby oprávněné volit se v určený den a čas dostaví k volbám na určené místo.  

2. Jeden ze členů volební komise zkontroluje totožnost osoby, která se dostavila k volbám se 

seznamem oprávněných voličů. Po kontrole totožnosti předá voliči volební lístek. Volební komise 

eviduje vydané volební lístky v seznamu voličů. 

3. Volba probíhá tajně, a to osobně vhozením vyplněného volebního lístku do volební urny.  

4. Oprávněné osoby volí kandidáta zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním 

lístku. Platný lístek je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá 

příslušnému počtu volených členů školské rady. Je-li kandidát označen jinak než zakroužkováním 

pořadového čísla kandidáta či je zakroužkován větší počet kandidátů než příslušný počet volených 

členů školské rady, volební lístek je neplatný. 

5. Volební komise po ukončení voleb otevře urnu, zkontroluje odevzdané volební lístky, sečte 

odevzdané platné hlasy a sdělí řediteli školy výsledky voleb.  

6. Členem školské rady se stávají kandidáti s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, a to v počtu 

odpovídajícím příslušnému počtu volených členů. 

7. Ředitel nejpozději do tří (3) pracovních dnů oznámí výsledky voleb. 

V. 

1. V případě, že nedojde ke zvolení členů školské rady zástupci nezletilých žáků ani po 

opakované výzvě, jmenuje členy školské rady ředitel školy.  

 

 

V Praze dne 15. 11. 2021 

 

 

 

        ………………………… 

             PhDr. Markéta Frývaldská – Betinská, Ph.D.,  

      ředitelka školy 

            v. r. 


