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Volební řád školské rady 
 

 

1. V souladu s § 167 odst. 2 školského zákona rozhodl zřizovatel o tom, že Školská rada 

ZŠ a MŠ Chyňava má 6 členů. 

 

2. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých 

žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže 

být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. 

 

3. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy 

zákonnými zástupci nezletilých žáků  ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

 

4. Pedagogický pracovník dané školy může být členem školské rady pouze na základě 

svého zvolení pedagogickými pracovníky dané školy. 

 

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

zástupci nezletilých žáků nebo pedagogickými pracovníky školy. 

 

6. Hlasuje jeden ze zákonných zástupců žáka školy. 

 

7. Pro určení počtu hlasů pro volbu třetiny školské rady volené zákonnými zástupci 

nezletilých žáků a platí, že počet hlasů je roven počtu žáků školy. Tzn. na jednoho žáka  

připadá jeden hlas. 

 

8. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený 

tříčlenný přípravný výbor. 

 

9. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, pedagogičtí 

pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 odst. 2 zákona  č. 561/2004 Sb. oprávněni volit 

členy školské rady (dále „oprávněné osoby). 

 

 

10. Volby do školské rady musí být vyhlášeny nejpozději  20 dní předem na nástěnce ve 

škole a na webu školy. Datum konání voleb určí ředitel školy. 

 

11. Kandidáti vyplněnou přihlášku zašlou  na zs.chynava@seznam.cz nebo předají p. 

ředitelce nejpozději 15 dní před volbami do školské rady. Přihláška bude dostupná na 

webu školy nebo vytištěná ve sborovně školy. 

 

12. Přípravný výbor sestaví soupis kandidátů na člena školské rady. Kandidáti budou 

seřazeni podle abecedy. Seznam vyvěsí ve škole na nástěnce a zveřejní na webu školy. 

Seznam kandidátů bude zveřejněn nejpozději 10 dní před volbami. 

 

 

13. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou 

zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na 

kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb. Třídní učitelé 

zajistí předání volebních lístků zákonným zástupcům nezletilého žáka. 
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14. Na volebním lístku je seznam kandidátů podle abecedy, každý má svoje číslo. Volič 

musí  zakroužkovat nejvíce 2 kandidáty. 

 

15. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním na základě přímého 

volebního práva.  

 

 

16. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. 

Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Budou určeni 2 členové školské rady a 1. a  

2. náhradník. 

 

 

17. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, zřizovateli       

a zvolené školské radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 

30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. 

 

 

18. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její 

předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od 

vyhlášení výsledků voleb. 

 

19. 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. 

 

20. Školská rada zvolí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu a stanoví svůj 

jednací řád. 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. K přijetí jednacího řádu se 

vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. 

 

21. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období. 

 

 

22. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období 

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, 

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady 

zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, 

c) vznikem neslučitelnosti funkcí, 

d) kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním 

vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů 

dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.  

 

23. Pokud skončí funkce člena před uplynutím funkčního období z řad zákonných 

zástupců, nastoupí do funkce člena školské rady 1. náhradník z voleb do školské rady. 

 

 

Schváleno  dne:  31.10.2022                                     Starosta  obce Chyňava 

                                                                                   Ing. Zdeněk Steiner 
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