
Volební řád školské rady 
 
 
Město Hostinné vydává v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě 
usnesení Rady města č.j.  273/22/11 ze dne 31. srpna  2011 Volební řád školské rady při Základní 
škole Karla Klíče v Hostinném, jímž je zřizovatelem. 
 
 

Čl. I 
Obecné ustanovení 

 
Tento volební řád pro volby členů školské rady (dále jen "volební řád") upravuje postup při volbě 
členů školské rady, která je zřízena v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v základních, 
středních a vyšších odborných školách (dále jen "škola") zřizovaných Radou města Hostinné (dále 
jen" zřizovatel"). 
 
 

ČI. II 
Členové školské rady 

 
1) Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel. 
2) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků dále jen „oprávněné osoby.“ 
3) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy dále jen „pedagogové“ z členů 

pedagogického sboru.  
4) Školská rada má 9 členů. 
5) Funkční období členů školské rady je tříleté.  
6) Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

 
 

Čl. III 
Příprava voleb 

 
1) Ředitel školy garantuje přípravu voleb do školské rady a jejich řádné uskutečnění v souladu 

s tímto volebním řádem. 
2) Za účelem volby členů školské rady jmenuje ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor 

a jeho předsedu. 
3) Členy přípravného výboru mohou být „oprávněné osoby“, „pedagogové“ a zástupci 

zřizovatele. Tím není dotčeno právo člena přípravného výboru být zvolen členem školské 
rady. 

4) Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady všechny „oprávněné osoby“, které 
navrhují přípravnému výboru kandidáta na členství ve školské radě. „Oprávněné osoby“ se 
svolávají formou oznámení, která se zveřejňuje ve škole průkazným způsobem, nejpozději 30 
dní před konáním voleb. 

5) Oznámení obsahuje datum, čas a místo konání voleb. 
6) Volby může organizovat přípravný výbor jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich 

věrohodnost a demokratičnost. 
7) Činnost přípravného výboru v období do konání voleb: 

a) vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny „oprávněné osoby“ pro účely přehledu 
o účasti na hlasování, 

b) před vlastním uskutečněním voleb zveřejňuje listinu kandidátů navržených „oprávněnými 
osobami,“ 



c) projednává s ředitelem školy způsob konání voleb do školské rady (termín, čas, místo 
atd.), řádné uskutečnění voleb zajistí ředitel školy, 

d) zajišťuje hlasovací lístky, 
 
e) formou zápisu eviduje všechny „oprávněné osoby“ volit členy školské rady, eviduje 

návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, 
vyhlašuje výsledky voleb do školské rady. 

 
 

Čl. IV 
Volba členů školské rady 

 
1) Členy školské rady volí „oprávněné osoby“ tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného 

hlasovacího lístku do volební urny. Volební urna musí být zapečetěna a opatřena razítkem 
školy, podpisem jejího ředitele a předsedy přípravného výboru. 

2) Za každého žáka hlasuje pouze jedna „oprávněná osoba.“ 
3) Hlasovací lístek opatřený razítkem školy musí obsahovat údaj o tom, že se jedná o volby do 

školské rady při Základní škole Karla Klíče Hostinné a dále údaje o termínu, času a místu 
konání voleb. 

4) Přehled kandidátů je na hlasovacím lístku uveden v abecedním pořadí. 
5) Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka 

před kandidátem) a následným vhozením hlasovacího lístku do volební urny. 
6) Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být 

zvolen (viz Čl. II. odst. 2) Volebního řádu školské rady). Je-li označen vyšší počet kandidátů, 
považuje se hlasovací lístek za neplatný. 

7) Na základě výsledků hlasování (podle počtu hlasů) stanoví přípravný výbor pořadí kandidátů, 
z nichž kandidáti na prvním, druhém a třetím místě jsou zvoleni za členy školské rady. Při 
rovnosti hlasu je konečné pořadí určeno losem. Losování proběhne za přítomnosti 
nadpoloviční většiny členů přípravného výboru. 

8) Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvolení za členy školské rady, se v pořadí dle obdržených hlasů 
stávají náhradníky, a to pro případ zániku mandátu zvoleného člena. Zánikem mandátu člena 
školské rady se jejím novým členem stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů. 

9) Nejsou-li při volbě členů školské rady zvoleni náhradníci, je nutné provést v případě zániku 
mandátu člena školské rady doplňovací volby v souladu s tímto volebním řádem. 

10) Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob. 
11) Při neplatnosti voleb je nutné volby opakovat. 
12) Nezvolí-li „oprávněné osoby“ stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 

volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 
13) O průběhu voleb pořizuje přípravný výbor zápis, který předá do 10 dnů od jejich skončení 

zřizovateli školy. 
14) Zápis musí obsahovat zejména: 

a) termín, čas a místo konání voleb, 
b) počet možných voličů a počet zúčastněných voličů,  
c) přehled kandidátů,  
d) konečné pořadí kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů, 
e) podpisy členů přípravného výboru a podpis ředitele školy. 

 
15) První zasedání školské rady svolává ředitel škola a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení 

výsledků voleb. 
 
 
 
 



 
Čl. V 

Členství ve školské radě 
 

1) 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) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,  
d) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách 
e) členství ve školské radě v případě pedagogického pracovníka školy dále zaniká, pokud 

přestal být zaměstnancem školy, 
f) člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny „oprávněných 

osob“ za podmínky, že s tím souhlasí alespoň dvě třetiny přítomných oprávněných 
osob. 

 
 

Čl. VI 
Závěrečné ustanovení 

 
 
S účinností od 31.08.2011  zaniká platnost volebního řádu ze dne 15.08.2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………   ……………………………………… 

Bc. Karel Klíma, v.r.     Ing. Petr Chmelík, v.r. 
  starosta města          místostarosta 

 


