
VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 
příspěvkové organizace 

Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze ,Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza, Hnojník 

 
Rada obce Hnojník na své schůzi dne 28. 4. 2011, usnesením č. 3 rozhodla vydat v souladu s ust. §102, 
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 
167, odst 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělání ( školský zákon) volební řád školské rady při základních školách zřizovaných obcí Hnojník a 
stanovuje počet jejích členů. 
 

Článek I 
Složení školské rady 

 
1) Školská rada je zřizována při základní škole dle ust. § 167 a následující školského zákona. 
 
2) Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým 
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
 
3) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Hnojník. 
 
4) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dále jen „oprávněné osoby“ . 
 
5) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“ . 
 
6) Členem školské rady nemůže být ředitel téže školy. 
 
7) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen oprávněnými osobami 
nebo zvolen pedagogy. 
 
 

Článek II 
Počet členů školské rady 

 
Školská rada má 9 členů. 
 
 

Článek III 
Příprava voleb 

 
1) Přípravu voleb, v souladu s tímto volebním řádem, zajišťuje ředitel školy, který může pro tento účel 
ustanovit z řad oprávněných osob a pedagogů přípravný výbor a jmenovat jeho předsedu. Ředitel nebo 
přípravný výbor je dále jen „volební orgán“. 
 
2) Volební orgán zajišťuje: 
- přijímání návrhů kandidátů na člena ve školské radě 
- Hlasovací lístky pro volby členů školské rady, zvlášť pro hlasování návrhu oprávněných osob a dle 
návrhu pedagogů 
- formou seznamu evidenci osob oprávněných volit členy školské rady odděleně za skupinu 
oprávněných osob a za skupinu pedagogů 
- zaznamenání výsledků hlasování 



- vyhotovení zápisu o provedení voleb 
- vyhlášení a zveřejnění výsledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole 
 
3) Volební orgán dále: 
- oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času 
- vyzve skupinu oprávněných osob a skupinu pedagogů k podání návrhů kandidátů na členy školské 
rady, oznámí způsob podání těchto návrhů, místo a termín k podání těchto návrhů 
- oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými osobami a kandidátů 
navržených pedagogy. 
 
4) Volební orgán zveřejní informace, oznámení a výzvy ve škole na veřejnosti přístupném místě a dále 
je může zveřejnit jiným vhodným způsobem. 
 
5) Volební orgán zveřejní listiny kandidátů nejméně 15 dnů přede dnem konání voleb do školské rady 
ve škole na veřejnosti přístupném místě. 
 
 

Článek IV 
Volba členů školské rady 

 
1) Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného 
hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. 
 
2) Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, 
který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina počtu členů stanoveného dle článku II) a na 
hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátům, který má být 
zvolen pedagogy (jedna třetina počtu členů stanoveného dle Článku II). Je –li zatržen vyšší počet 
kandidátů nebo není-li zatržen ani jeden kandidát, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný. 
 
3) Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů 
se stanoví pořadí losem. 
 
4) Na základě výsledků hlasování, volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy školské 
rady. 
 
5) Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky 
podle pořadí dle počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské radě. 
 
6) V případě skončení mandátu zvoleného člena, kterého nelze nahradit z řad náhradníků, provede 
volební orgán doplňovací volby dle tohoto volebního řádu. 
 
7) Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, 
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 
 
8) Volební orgán vyhotoví Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej zřizovateli. 
Zápis obsahuje: 

- datum a místo konání voleb 
- návrhy kandidátů na člena školské rady samostatně za skupinu oprávněných osob a za 

skupinu pedagogů 
- počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů samostatně za skupinu 

oprávněných osob a za skupinu pedagogů 



- počet odevzdaných hlasovacích lístků, z toho počet platných a neplatných hlasovacích 
lístků, samostatné za skupinu oprávněných osob a za skupinu pedagogů 

- jména zvolených členů školské rady a pořadí náhradníků samostatně za skupinu 
oprávněných osob a za skupinu pedagogů 

- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb. 
Zápis podepisuje ředitel školy. 
 
 

Článek V 
Ustavení školské rady 

 
1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30-ti dnů od vyhlášení výsledků voleb. 
V případě, že se volby do školské rady konají v měsíci červnu až srpnu, svolá ředitel první zasedání 
školské rady nejpozději do konce měsíce září. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací 
řád a zvolí předsedu. Každé další zasedání svolává předseda školské rady. 
 
2) Funkční období členů školské rady je tři roky. 
 
3) Členství ve školské radě je čestnou funkcí. 
 
4) Členství ve školské radě zaniká: 
- uplynutím funkčního období 
- odstoupením 
- úmrtím 
 
 

Článek VI 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tento volební řád byl schválen Radou obce Hnojník na své 9. schůzi, usnesením č. 3 , dne 28. 4. 2011. 
2) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2011 . 
 
 
V Hnojníku dne: 
 
 
 
……………………………………… 
   Ing. Miroslav Molin 
       starosta obce 
 
 
 
 
 
 

 


