
 
 

 

 

 

Volební řád pro volby do Školské rady 

Základní školy Radonice 

  



 
 

1. Úvodní ustanovení  

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, vydává Rada města obce 

Radonice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace, Na Skále 

185, 250 73 Radonice tento Volební řád pro volby členů Školské rady Základní školy Radonice. 

 

2. Složení a počet členů  

1.1 Počet členů školské rady stanovuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského 

zákona zvláštním rozhodnutím zřizovatel, který také jmenuje třetinu členů školské rady. Třetinu 

členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí pedagogičtí 

pracovníci školy. 

1.2  Školská rada Základní školy Radonice má šest členů. 

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

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými 

zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

1.4 Člen školské rady nemůže být ředitel školy. 

1.5 Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské 

rady. 

1.6 Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, 

věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a 

přímého volebního práva. 

1.7 Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci stanovený počet členů 

školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel 

školy. 

1.8 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její 

předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený 

zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada 



 
 

na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího 

řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. 

 

3. Příprava voleb 

2.1 Přípravu voleb do školské rady zajišťuje ředitel školy, který stanoví z řad voličů volební 

komisi a jmenuje jejího předsedu. Členy volební komise mohou být pracovníci školy i zákonní 

zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. 

2.2 Volební komise zajistí: 

a) zveřejnění volebního řádu, a to na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, 

b) informovanost o místu a době konání voleb, a to alespoň 10 dnů přede dnem konání 

voleb a na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, toto zveřejnění se považuje za výzvu, 

c) stanovení a zveřejnění způsobu a konečné lhůty pro registraci návrhů kandidátů do 

voleb, registraci těchto návrhů, potvrzení kandidatur, 

d) zveřejnění jmenného seznamu kandidátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb  

a na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

e) vyhotovení volebních lístků a jejich následné vydávání voličům, 

f) vypracování seznamu voličů, 

g) dohled nad průběhem voleb, 

h) vyhodnocení voleb – sčítání hlasů, vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku 

hlasování, vyhlášení voleb na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

2.3  Návrhy na kandidaturu do voleb školské rady mohou podávat pouze voliči. Do rady 

mohou být voleni pouze ti kandidáti, kteří s kandidaturou vysloví písemný souhlas. Volič může 

jako kandidáta navrhnout sám sebe. 



 
 

2.4 Volební lístek bude obsahovat jména příslušných kandidátů, a to v abecedním pořadí a 

s pořadovým číslem, dále název školy a datum konání voleb. Úplnost volebního lístku potvrdí 

ředitel školy svým podpisem a otiskem razítka školy. Volební lístky budou vydávány voličům 

jen s originálním otiskem razítka školy. Toto vyhotovení volebního lístku se stane součástí 

protokolu o průběhu a výsledku voleb.  

 

4. Volby  

4.1 Členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí 

pracovníci tajným hlasováním, tj. vhozením volebního lístku do volební schránky, která je 

zapečetěná razítkem školy. 

4.2 Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost 

hlasování. Voliči vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 

4.3 Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy 

školské rady. 

4.4 Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky může být do školské rady zvolen 

kterýkoliv zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák školy, za pedagogické 

pracovníky může být do školské rady zvolen kterýkoliv pedagogický pracovník školy. 

4.5  Za nezletilého žáka mohou volit oba jeho zákonní zástupci. Zákonní zástupci volí sami 

za sebe, tzn. pokud mají zákonní zástupci ve škole více žáků, hlasují každý jen jedním hlasem. 

4.6 Na volebním lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, který je určen 

pro volbu za danou třetinu školské rady. Volba se provádí zakroužkováním čísla pořadí před 

jménem kandidáta. 

4.7 Volební lístek je neplatný: 

- pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem, 

- bylo-li označeno více kandidátů, než je možno volit, 

- nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen, 

- odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise. 

O neplatnosti lístku rozhoduje volební komise. 



 
 

4.8 Na základě výsledků hlasování sestaví volební komise pořadí kandidátů ve volbách, a 

to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Za zvolené 

členy jsou považováni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Ostatní kandidáti, kteří 

nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky podle pořadí a dle 

získaných hlasů pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské radě, a stávají se tak 

následně platnými členy školské rady. 

4.9 Výsledek voleb oznámí volební komise a zároveň tento neprodleně vyvěsí na veřejně 

přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

4.10 Volební komise zpracuje Zápis o průběhu a výsledcích voleb do školské rady a předá 

jej zřizovateli. 

4.11 Zápis obsahuje: 

- označení voleb, 

- seznam členů volební komise, 

- navrhované kandidáty na členy školské rady za pedagogické pracovníky a zákonné 

zástupce žáků, popř. zletilé žáky, 

- počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, 

- počet vydaných a všech odevzdaných volebních lístků, dále údaje o počtu odevzdaných 

neplatných a prázdných volebních lístků, 

- jména zvolených členů školské rady za obě volené skupiny,  

- pořadí náhradníků za obě volené skupiny, 

- jiné důležité skutečnosti, které se v průběhu voleb vyskytly.  

Zápis podepíší členové volební komise. 

 

5. Ustavení školské rady 

5.1 První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Každé další zasedání svolává 

předseda školské rady. 

5.2 Funkční období členů školské rady je tříleté. 

5.3 Členství ve školské radě je čestnou funkcí. 

5.4 Členství ve školské radě zaniká: 



 
 

- uplynutím funkčního období, 

- vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, 

- dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do 

rukou předsedy školské rady, 

- vznikem neslučitelnosti funkcí, 

- v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví 

volební řád, 

- dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách, 

- dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním 

pracovněprávním vztahu ke škole, 

- u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák 

žákem školy. 

 

6. Závěrečná ustanovení  

6.1 Školskou radu zřizuje zastupitelstvo obce. 

6.2 Tento volební řád byl schválen radou obce usnesením č. 27/2021 dne 23. 8. 2021. 

6.3 Všechny spory, které vzniknou v souvislosti s uskutečňováním voleb podle tohoto 

volebního řádu, rozhodne s konečnou platností rada obce. 

6.4 Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021. 

 

 


