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Volební řád školské rady 
Základní školy Karla Klíče v Hostinném 

 
Rada města Hostinné se na své 53. schůzi konané dne 24.11.2020 usnesením 
č. 833/53/RM/2020 usnesla vydat na základě ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), tento volební řád pro volby členů školské rady 
Základní školy Karla Klíče v Hostinném (dále jen „volební řád“): 
 

Čl. 1 
Předmět a účel úpravy 

 
Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školské rady a zveřejňování 
jejich výsledků (dále jen „realizace voleb“) na Základní škole Karla Klíče v Hostinném (dále jen 
„škola“), jejímž zřizovatelem je město Hostinné (dále jen „zřizovatel“). Volební řád se vydává za 
účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých 
žáků a pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu 
školy – školské rady. 
 

Čl. 2 
Obecná ustanovení 

 
(1) Počet členů školské rady stanovuje v souladu s ust. § 167 odst. 2 školského zákona zvláštním 

rozhodnutím zřizovatel, který také jmenuje třetinu členů školské rady. Další třetinu členů škol-
ské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy; každý zákonný zástupce ne-
zletilého žáka školy volí „sám za sebe“ (1 zákonný zástupce nezletilého žáka školy = 1 hlas 
zákonného zástupce nezletilého žáka školy). Zbývající třetinu členů školské rady volí pedago-
gičtí pracovníci školy. 

(2) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci 
nezletilých žáků a zletilými žáky školy nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedago-
gický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých 
žáků a zletilými žáky školy ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členem školské 
rady nemůže být ředitel školy. 

(3) Kandidátem na člena školské rady (dále jen „kandidát“) může být každý člověk, který je plně 
svéprávný a který se svým zvolením do funkce člena školské rady souhlasí. 

(4) Volby do školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohod-
nost a demokratičnost. Volby do školské rady se konají jako řádné, předčasné a doplňovací. 
Řádné volby do školské rady se vyhlašují tak, aby se mohly konat v co nejkratším možném 
termínu po uplynutí funkčního období stávajících členů školské rady, předčasné a doplňovací 
volby do školské rady se konají bez zbytečného odkladu poté, co nastane některá ze skuteč-
ností, kterou je podle ust. § 167 odst. 8 školského zákona jejich konání podmíněno. 

 
Čl. 3 

Realizace voleb 
 
(1) Realizaci voleb do školské rady zajistí ředitel školy. Za tímto účelem může ředitel školy jmeno-

vat další osobu (svého zástupce) nebo osoby (přípravný výbor nebo volební komisi), které zá-
roveň pověří provedením některých úkonů při realizaci voleb do školské rady, zejména těch 
uvedených v odstavci 3. 

(2) Volby do školské rady vyhlašuje ředitel školy způsobem, kterým se obvykle vyhlašují jiné důle-
žité skutečnosti, a to tak, aby byla zajištěna nezbytná informovanost voličů. Vyhlášení voleb do 
školské rady je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem se 
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zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady [viz např. odstavec 3 
písm. b)]. Oznámení o konání voleb do školské rady, které obsahuje zejména 
a) datum, čas, místo a způsob konání voleb do školské rady, 
b) způsob a lhůtu, v níž lze navrhovat kandidáty, 
se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb do školské rady. 

(3) Ředitel školy (nebo osoba či osoby podle odstavce 1) dále 
a) vytváří seznam voličů, 
b) eviduje navržené kandidáty a před zahájením voleb do školské rady zveřejní jejich seznam 

s uvedením jména a příjmení, popř. titulu, a obce, v níž má kandidát trvalý pobyt, 
c) zajistí přípravu hlasování, 
d) dbá o pořádek při hlasování a dozírá na jeho průběh, 
e) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, který se předává zvolené 

školské radě, popř. předsedovi školské rady u předčasných nebo doplňovacích voleb do 
školské rady, a zřizovateli. 

(4) Volby do školské rady (samotný volební akt) probíhají on-line, a to prostřednictvím školního 
informačního systému (Edookit apod.). Volí se tak, že volič před jménem kandidáta označí 
(zaškrtnutím) toho kandidáta, pro kterého hlasuje, přičemž lze označit nejvíce tolik kandidátů, 
kolik jich má být zvoleno (např. jde-li o řádné volby do školské rady a školská rada má 9 členů, 
může každý volič dát svůj hlas nejvíce 3 kandidátům); je-li označen vyšší počet kandidátů, pak 
se k takové volbě nepřihlíží. Volby do školské rady lze případně provést i jiným vhodným způ-
sobem (např. prostřednictvím volebních lístků), v takovém případě je však nutné o tom předem 
voliče informovat, a to v oznámení podle odstavce 2. 

(5) Po ukončení voleb do školské rady zpracuje ředitel školy (nebo osoba či osoby podle odstavce 
1) jejich výsledky a stanoví pořadí kandidátů ve volbách do školské rady, a to sestupně podle 
počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto sestavené pořadí za-
nese ředitel školy (nebo osoba či osoby podle odstavce 1) do výsledkové listiny, zvlášť pro 
každou skupinu voličů. Členem školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě vý-
sledkové listiny. V případě vyššího počtu volených členů školské rady se dalšími členy školské 
rady stávají ti kandidáti, kteří se umístili na následujících místech výsledkové listiny. Mandát 
člena školské rady vzniká zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování. Výsledky voleb do 
školské rady zveřejní ředitel školy stejným způsobem jako jejich vyhlášení. 

(6) V případě, že ve volbách do školské rady není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen 
dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bez zby-
tečného odkladu nové volby do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků a zle-
tilí žáci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje 
zbývající členy školské rady ředitel školy v souladu s ust. § 167 odst. 5 školského zákona. 

 
Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Všechny osoby účastnící se organizace voleb do školské rady dbají na dodržování ochrany 
osobních údajů. 

(2) Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola. 
(3) Zrušuje se Volební řád školské rady při Základní škole Karla Klíče v Hostinném schválený 

Radou města Hostinné dne 31.08.2011 usnesením č. 273/22/11. 
(4) Volební řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení zřizovatelem. 
 
V Hostinném dne 26.11.2020 
 
 
       Za město Hostinné 
                  Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
                                                                                   starostka  


