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VOLBY NOVÝCH ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY PROBĚHNOU 29. 5. 2017 
V DOBĚ OD 8.00 HOD DO 17.00 HOD. URNA BUDE UMÍSTĚNA 
V KANCELÁŘI ŠKOLY. 
 

Volební lístky budou předány v zalepené obálce zákonným zástupcům 
prostřednictvím jejich dětí nejpozději 25. 5. 2017. Zákonní zástupci budou 
v den předání volebních lístků informováni zprávou prostřednictvím Školy 
OnLine. V případě, že by volební lístek nebyl dítětem předán, je možné si jej 
vyzvednout v den voleb v kanceláři školy, kde bude také umístěna urna 
s označením „zákonní zástupci“. Volební lístek může do urny vhodit dítě 
nebo zákonný zástupce osobně. Člen volebního výboru přítomný ve volební 
místnosti eviduje odevzdané hlasy v seznamu zákonných zástupců. 

 

Pedagogičtí pracovníci budou vkládat volební lístek do urny označené 
„pedagogové“. Člen volebního výboru přítomný ve volební místnosti eviduje 
odevzdané hlasy v seznamu pedagogických pracovníků. 

 

(1) Členové školské rady jsou voleni zvlášť z kandidátů zákonných zástupců 
žáků a zvlášť z pedagogických pracovníků školy a to tajným hlasováním, kdy 
je volební lístek vhozen do volební urny. Volební urna musí být zapečetěná a 
opatřená razítkem školy a podpisem ředitele školy a předsedy přípravného 
výboru. 

 

(2) Hlasovací lístek musí být opatřen razítkem školy a musí na něm být 
uvedeno, že se jedná o volby do školské rady a údaj o místu a datu konání 
voleb. Volba se provádí zaškrtnutím políčka před jménem kandidáta, na 
každém hlasovacím lístku mohou být zaškrtnuti nejvíce 2 kandidáti. Je – li 
označeno kandidátů více, je hlasovací lístek neplatný. Za každého žáka 
mohou hlasovat oba jeho zákonní zástupci. Každý volič má ale pouze jeden 
hlas, takže pokud mají rodiče ve škole více dětí, hlasují pouze jednou. 

 

(3) Členem školské rady se stávají první dva kandidáti s nejvyšším počtem 
obdržených hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje losování, které 
proběhne za přítomnosti všech členů přípravného výboru. Nezvolí-li zákonní 
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zástupci žáků nebo pedagogičtí pracovníci stanovený počet členů školské 
rady, je Ředitel školy povinen zabezpečit přípravu druhého kola voleb do 
školské rady, které se musí konat nejpozději do 30-ti dnů po kole prvním a 
bude probíhat v souladu s tímto volebním řádem. Nezvolí-li zákonní zástupci 
žáků nebo pedagogičtí pracovníci stanovený počet členů školské rady ani na 
ve druhém kole, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

 

Mgr. Barbora Charvátová, předsedkyně volebního výboru 

 
 
 


