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Volební řád školské rady 
 

1. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitelka školy. 

 

2. Školská rada má tři členy. Jednoho člena školské rady jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků a 

jednoho volí pedagogičtí pracovníci školy.  Členem školské rady nemůže být ředitelka školy. Funkční období členů školské rady 

je tři roky.  

 

3. Volby členů školské rady řídí ředitelka školy.  

 

4. Ředitelka školy svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby nejméně 15 dní před konáním voleb formou oznámení, 

které se zveřejňuje prostřednictvím školního informačního systému. Oznámení obsahuje datum, místo a způsob konání voleb. 

 

5. Oprávněné osoby navrhují ředitelce školy kandidáty na členství ve školské radě, nejpozději dva dni před samotnou volbou. Tyto 

kandidáty eviduje ředitelka školy. 

 

6. Při volbě člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků eviduje ředitelka školy všechny osoby oprávněné 

volit. Volba je možná dvěma způsoby: 

a. Přímá tajná volba, kdy zákonný zástupce obdrží před volbou hlasovací lístek a ten po označení preferovaného 

kandidáta vloží do obálky a vhodí do hlasovací urny. Toto hlasování probíhá v budově školy, zpravidla v den třídních 

schůzek. 

 

b. Volba prostřednictvím vhodné webové aplikace vázané na e-mail zákonného zástupce. Volba probíhá 3 (tři) kalendářní 

dny a v případě, že zákonný zástupce zašle více než jeden hlas, platit bude hlas s dřívějším datem.  

O způsobu volby rozhoduje ředitelka školy. Výsledek hlasování zapíše ředitelka školy do protokolu. 

 

7. Při volbě člena školské rady voleného pedagogickými pracovníky školy eviduje ředitelka školy všechny osoby oprávněné volit. 

Volba probíhá formou veřejného hlasování. Výsledek hlasování zapíše ředitelka školy do protokolu.      

 

8. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.  Za 

platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. 

 

9. Ředitelka stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.  

 

10. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě 

opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy. 

 

11. Zápis o volbách do školské rady předává ředitelka školy zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává 

ředitelka školy a koná se nejdéle 30 dnů po volbě posledního člena školské rady. 

 

12. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné. 

 

13. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a 

volit nadpoloviční většinou svých členů. 

 

14. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, 

odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství v radě dále zaniká v případě pedagogického pracovníka školy, pokud přestal 

být zaměstnancem školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy. 

 

15. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob. 

 

16. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitelku školy alespoň většina voličů 

oprávněných volit, která je nezbytná ke zvolení člena školské rady. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných 

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

 

 

 

Tento volební řád schválila Rada obce Zvole na svém zasedání dne 22. 10. 2020, číslo usnesení R15/1-2020. 

 

Ve Zvoli 22. 10. 2020 
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