
Volební řád pro volbu členů školské rady 
 
 
Čl. 1 
 
Tento Volební řád pro volbu členů školské rady (dále „volební řád“) upravuje postup při volbě členů školské 
rady, která je zřízena podle zvláštního právního předpisu1) v Základní škole a mateřské škole Rozdrojovice.  
 
 
Čl. 2 
Složení školské rady 
 
1. Školská rada má šest členů. 

 
2. Třetinu členů školské rady jmenuje zastupitelstvo obce Rozdrojovice po projednání na zastupitelstvu, a 

to z občanů, kteří působí zejména v oblasti budoucího pracovního nebo studijního uplatnění žáků školy, 
nebo jsou členy zastupitelstva obce Rozdrojovice, nebo z dalších osob způsobilých k právním úkonům.  

 
3. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy z navržených kandidátů (dle čl. 4, 

odst. 1). 
 
4. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z navržených kandidátů (dle čl. 5, odst. 1). 
 
5. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 
 
6. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci 

nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 
 
 
Čl. 3 
Postup volby členů školské rady 
 
1. Uskutečnění volby členů školské rady, podle čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto volebního řádu, zajistí v souladu s 

tímto postupem ředitel školy.  
 
2. Za účelem volby členů školské rady zřídí ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor. Členem 

přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků a pracovníci školy, kteří jsou podle 
zvláštního právního předpisu1) oprávněni volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena 
přípravného výboru být zvolen členem školské rady.  

 
3. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volbu členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny 

osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, 
zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.  

 
4. Přípravný výbor vyzve k volbě členů školské rady všechny oprávněné osoby způsobem v místě obvyklým 

pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlášení 
voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem se zveřejňují i další 
důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 
14 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání 
voleb. 
   



5. Volba členů školské rady, podle čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto volebního řádu, probíhá jednokolovým systémem. 
 
6. Nezvolí-li oprávněné osoby, podle čl. 2 odst. 2 tohoto volebního řádu, stanovený počet členů školské 

rady ani na základě jedné opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 
 
7. Souhrnný zápis o volbách všech členů do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy, ředitel školy 

zabezpečí zveřejnění výsledku voleb na nástěnce školy, na internetových stránkách školy a dále doručí 
výsledek voleb zřizovateli.  

 
8. Po ukončení voleb seznámí ředitel školy všechny členy školské rady se zřízením školské rady a jejich 

jmenováním či zvolením.  
 
 
Čl. 4 
Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 
 
1. Oprávněné osoby, kterými jsou podle zvláštního právního předpisu1) všichni zákonní zástupci nezletilých 

žáků, navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě. Zákonný zástupce žáka může 
za kandidáta navrhnout jakoukoli zletilou osobu způsobilou k právním úkonům, i sám sebe.  

 
2. Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Na 

jednoho nezletilého žáka připadá jeden hlas. Hlasovací lístky obdrží hlasující v den volby přímo na místě 
volby. Své oprávnění volit doloží zákonný zástupce žáka průkazem totožnosti. 
 

3. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň 30 % všech oprávněných osob, jinak se volby 
nejpozději do 60 dnů opakují. V dalším kole voleb již podmínka účasti více než 30 % oprávněných voličů 
neplatí. 
 

4. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady 
za zákonné zástupce nezletilých žáků se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. 
Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.  
 
 

Čl. 5 
Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy 
 
1. Oprávněné osoby, kterými jsou podle zvláštního právního předpisu1) pedagogičtí pracovníci školy, 

navrhují přípravnému výboru kandidáty na členství ve školské radě. Pedagogický pracovník může za 
kandidáta navrhnout jakoukoli zletilou osobu způsobilou k právním úkonům, i sám sebe (ředitel školy 
sám sebe navrhnout nemůže). 

 
2. Členy školské rady za pedagogické pracovníky školy volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné 

se považují volby, kterých se účastní alespoň 50 % všech oprávněných osob; jinak se volby opakují. 
 
3. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady 

za pedagogické pracovníky školy se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při 
rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.  

 
 
 
 

 



Čl. 6 
Ustavení školské rady 
 
1. První zasedání školské rady svolává ředitel nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků voleb. V případě, 

že volby se do školské rady konají v měsíci červnu až srpnu, svolá ředitel první zasedání školské rady 
nejpozději do konce měsíce září.  

 
2. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu. Ke zvolení do funkce je zapotřebí souhlas 

nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního 
období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů. 
 

3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a činnost řídí předseda, v době jeho 
nepřítomnosti předsedou pověřený člen školské rady. 

 
4. Funkční období členů školské rady je tři roky. 

 
5. Členství ve školské radě je čestné, zaniká z důvodů uvedených v zákoně1), dále zaniká v případě 

opakované neúčasti na zasedání školské rady.  
 

6. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen 
školské rady jejím členem před skončením funkčního období (viz čl. 6, odstavec 5). 

 
7. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň 

většina voličů oprávněných podle čl. 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu 
nezbytná ke zvolení člena školské rady. 

 
8. Předčasné nebo doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby 

řádné. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí 
shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.  
 

 
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 
 
 
1. Tento volební řád byl schválen zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č. 18 dne 31.5.2021. 

 
2. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Rozdrojovice. 
 
 
Ing. Daniel Stráský 
starosta obce Rozdrojovice 
 
 
 
 
 
1. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon).  
2. § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 


