
VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 

při Základní škole a Mateřské škole, Senohraby, okres Praha – východ, 

příspěvkové organizaci 

 

Článek 1 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 

Článek 2 

Školská rada a její složení 

1. Školskou radu zřizuje zřizovatel příspěvkové organizace a stanoví počet jejích členů. 

Zřizovatelem stanovený celkový počet členů školské rady je šest. 

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

přípravný výbor. Volby do školské rady může ředitel školy uskutečnit i distančním způsobem 

s využitím interního systému Bakaláři nebo písemnou formou odevzdáním označeného 

hlasovacího lístku v obálce. 

3. Školská rada má šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel – Zastupitelstvo 

obce Senohraby, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí 

pracovníci dané školy.  Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

4. Týž člen školské rady nemůže být podle §167 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.  současně 

jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků, nebo zvolen 

pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena 

školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků žáky ani jmenován zřizovatelem 

nebo ředitelem školy. 

5. Funkční období členů školské rady je tři roky.  
 
6. Volby členů školské rady řídí tříčlenný přípravný výbor.  
 
7.  Členství ve školské radě je čestnou funkcí bez nároku na odměnu. 

8. Školská rada může rozhodovat i způsobem per rollam, tj. korespondenčně nebo 

prostřednictvím technických prostředků (emailem nebo videokonferencí). Členové školské 

rady vyjádří své rozhodnutí emailem, který obsahuje vyjádření SOUHLASÍM. 

9.  Členství ve školské radě zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 
b) odstoupením, 
c) úmrtím, 
d) v případě, kdy dítě zákonného zástupce ukončí školní docházku do základní školy, 
e) přestane-li být zákonný zástupce zákonným zástupcem nezletilého žáka. 



 

10.  V případě odstoupení voleného člena z funkce člena školské rady nebo zániku členství 

jiným způsobem v průběhu funkčního období nastupuje do uvolněné funkce náhradník z 

posledních voleb.  

 

Článek 3 

Příprava voleb 

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

přípravný výbor. Volby do školské rady může ředitel školy uskutečnit i distančním způsobem 

s využitím interního systému Bakaláři nebo písemnou formou odevzdáním označeného 

hlasovacího lístku v obálce. 

2. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí 

pracovníci školy (dále „oprávněné osoby“), kteří jsou podle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. oprávněni volit členy školské rady. 

3.  Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, které navrhují 

přípravnému výboru kandidáta nebo kandidáty na členství v školské radě. Přípravný výbor 

určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na člena školské rady a současně určí 

datum konání voleb. 

4. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které zveřejňuje škola 

nejpozději 10 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. 

Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich 

věrohodnost a demokratičnost. 

5. 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. 

6. Kandidátům bude umožněno se představit voličům před samotnou volbou. 

 

Článek 4 

Volba členů školské rady 

1. Členy školské rady volí zákonní zástupci a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením 

upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy. Hlasování může 

proběhnout i distančním způsobem s využitím interního systému školy Bakaláři. 

2. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, 

kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož 

zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem 

kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje. Na hlasovacím lístku mohou být zatrženi 

pouze dva kandidáti. Je-li označen vyšší počet kandidátů, je hlasovací lístek neplatný. Za 

neplatný hlasovací lístek se též považuje lístek přetržený nebo s dopisovanými údaji. 



3. Za žáka mají právo hlasovat  oba zákonní zástupci. Každý zákonný zástupce má pouze 

jeden hlas, a to i v případě, že danou školu navštěvuje více jeho dětí.  

4. Po skončení voleb provede volební komise vyřazení neplatných hlasovacích lístků a 

z platných hlasovacích lístků sestaví pořadí kandidátů s uvedením získaného počtu hlasů. 

5. Za zvolené kandidáty jsou považováni dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při 

rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Ostatní kandidáti, kteří se umístili počtem získaných 

hlasů od 3. místa výše, jsou zvoleni jako náhradníci pro případ skončení mandátu zvoleného 

člena ve školské radě v průběhu tříletého volebního období a stávají se tak následně platnými 

členy školské rady. 

V případě, že zvolený člen školské rady ukončí svůj mandát v průběhu jeho funkčního tříletého 

období a nejsou zvoleni náhradníci pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské 

radě, provede volební komise doplňovací volby podle tohoto volebního řádu obdobně. 

6. Nezvolí-li zákonní zástupci stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 

výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

7. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele 
školy alespoň většina voličů oprávněných podle odst. 2 §167 zákona č. 561/2004 Sb. volit 
tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské 
rady.  
 
8. 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 z důvodů 
stanovených v odstavci 9 písm. a) až f) §167 zákona č. 561/2004 Sb. 
 
9. Rozhodne-li zřizovatel (zastupitelstvo obce) o rozšíření členů školské rady (vždy pouze 
násobek 3), konají se volby rozšiřující, a to v souladu s volebním řádem podobně jako volby 
řádné.  
 
10. 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 podle odstavce 2 věty třetí §167 zákona č. 561/2004 Sb. 
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví 
volební řád, nebo 
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle 
odstavce 8 věty první §167 zákona č. 561/2004 Sb. 
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke 
škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák 
žákem školy. 

 
11. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných, doplňovacích nebo 
rozšiřovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v 
řádných volbách. 
 
12. Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který 
podepíší všichni členové komise a tento zápis předá zřizovateli, řediteli školy a stávajícímu 
předsedovi školské rady. 
Zápis obsahuje:  



a) listiny kandidátů na členy školské rady z řad zákonných zástupců a z řad pedagogů, 

b) počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů z řad zákonných zástupců a 

z řad pedagogů 

c) jména zvolených členů školské rady za zákonné zástupce a za pedagogy a pořadí 

náhradníků včetně uvedení získaného počtu hlasů, 

d) jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb. 

 

Článek 5 

Ustavení školské rady 

1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 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. 

2. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu. V případě rozšíření rady o více 
členů zůstává stávající předseda ve funkci. Ke zvolení do funkce je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu školské rady může školská rada 
v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů. 
 

3.  Každé další zasedání svolává předseda školské rady, a to nejméně dvakrát ročně. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento volební řád schválilo Zastupitelstvo obce Senohraby na svém zasedání dne 

16.6.2021 usnesením č. 39/2021.  

2. Tímto volebním řádem se ruší volební řád ze dne 24. září 2018 schválený Zastupitelstvem 

obce Senohraby usnesením č.45/2018. 

 

V Senohrabech dne 7.6.2021  

    

 

 

Ing. Jana Svašková, starostka obce  
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