
Volební řád školské rady

I.

Naše základní škola, z. ú. zřizuje školskou radu v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 167 

a § 168, které vedle jiného vymezují i její pravomoci a působnost.

II.

a) Školská rada má tři členy, jeden zastupuje zřizovatele, jeden pedagogický sbor, jeden rodiče žáků.

b) Funkční období člena rady jsou tři roky ode dne zvolení.

c) Předčasné ukončení mandátu a vypsání předčasných voleb upravuje zákon č. 561/2004 Sb., 

§ 167, od. 8) a 9)

III.

Zástupce zřizovatele

a) zástupce zřizovatele nominují a volí: zapsaní zakladatelé, ředitel ústavu, členové správní rady, 

členové dozorčí rady. Každý disponuje jedním hlasem bez ohledu na případný souběh funkcí

b) volbu svolává ředitel ústavu s alespoň dvoutýdenním předstihem, volbu následně i řídí

c) k platnosti volby je nezbytná fyzická přítomnost alespoň poloviny všech oprávněných voličů

d) ke zvolení je třeba alespoň poloviny hlasů všech oprávněných voličů

e) je-li jediný kandidát, hlasuje se aklamací

f) v případě většího počtu kandidátů probíhá tajné hlasování

g) nedojde-li ke zvolení žádného kandidáta, volba se opakuje

h) není-li kandidát zvolen ani v opakované volbě, jmenuje zástupce zřizovatele ředitel ústavu dle svého 

uvážení

i) při výběru dle h) ředitel ústavu nejmenuje rodinného příslušníka člena pedagogického sboru, ani 

člena orgánů zřizovatele

IV.

Zástupce pedagogického sboru

a) zástupce pedagogického sboru ze svých řad nominují a volí pedagogičtí pracovníci školy, jak je 

definuje zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb., § 2).

b) volby svolává ředitel školy s alespoň dvoutýdenním předstihem, volbu následně i řídí

c) k platnosti volby je nezbytná fyzická přítomnost alespoň poloviny oprávněných voličů

d) ke zvolení je třeba alespoň poloviny hlasů všech oprávněných voličů

e) je-li jediný kandidát, hlasuje se aklamací

f) v případě většího počtu kandidátů probíhá tajné hlasování

g) nedojde-li ke zvolení žádného kandidáta, volba se opakuje

h) není-li kandidát zvolen ani v opakované volbě, jmenuje zástupce pedagogů ředitel školy dle svého 

uvážení

i) při výběru dle h) ředitel školy nejmenuje zástupce ředitele



V.

Zástupce rodičů

a) zástupce rodičů ze svých řad nominují a volí zákonní zástupci žáků školy

b) kandidátem nesmí být pedagogický pracovník školy

c) volbu vyhlašuje ředitel školy s alespoň třítýdenním předstihem

d) záměr kandidovat ohlašuje rodič řediteli školy ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů od oznámení volby

e) volba nezačne dříve, než jeden pracovní den po uzavření kandidátky

f) hlasování probíhá elektronicky po dobu tří kalendářních dnů

g) pro platnost hlasování je nezbytná účast alespoň čtvrtiny oprávněných voličů

h) pro zvolení kandidáta je třeba zisku alespoň poloviny odevzdaných hlasů

i) nedojde-li ke zvolení žádného kandidáta volba se opakuje, pokud ani opakovaná volba nevede ke 

zvolení zástupce, jmenuje jej ředitel školy dle svého uvážení

j) při výběru dle i) ředitel školy nejmenuje rodinného příslušníka člena pedagogického sboru, ani člena 

orgánů zřizovatele


