
 
 

Městská část Praha – Nebušice, jako zřizovatel Základní školy a mateřské 
školy Nebušice, vydává 	

v souladu s § 167 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 	

 
Volební řád školské rady, 	

 
a to za účelem řádného uskutečnění voleb do tohoto orgánu. 	

	

Článek I.	
Členové školské rady	

(1) Školská rada má šest členů. Třetinu jmenuje zřizovatel školy, třetinu volí zákonní zástupci 
žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. 

(2) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 
zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být 
zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován 
zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členem školské rady nemůže být rovněž ředitel školy. 

	

Článek II.	
Příprava voleb	

(1) Ředitel školy zabezpečí přípravu voleb do školské rady a jejich uskutečnění v souladu 
s tímto volebním řádem a za tímto účelem jmenuje přípravný výbor a určí jeho předsedu. 
Přípravný výbor je nejméně tříčlenný a jeho členy mohou být zákonní zástupci žáků nebo 
pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady. 
Ředitel školy je povinen zástupce třídy v klubu rodičů a všechny učitele školy informovat o 
složení přípravného výboru. 
 

(2) Činnost přípravného výboru: 
• vyrozumí zákonné zástupce žáků a pedagogické pracovníky školy o nových 

volbách do školské rady a vyzve je k návrhu kandidátů na funkci ve školské radě, 
včetně stanovení termínu pro podání těchto návrhů, 

• každá třída navrhne ze zákonných zástupců žáků této třídy s jeho výslovným 
souhlasem jednoho kandidáta na funkci ve školské radě, jméno tohoto kandidáta 
oznámí zástupce třídy v Klubu rodičů nebo třídní učitel ve stanoveném termínu 
přípravnému výboru, 

• přijímá návrhy kandidátů na funkci ve školské radě a to pod dobu nejméně 10 dnů 
od zveřejnění výzvy, 

• oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady a to nejméně 10 
dnů před jejich uskutečněním, přičemž volby pedagogických pracovníků školy a 
zákonných zástupců žáků nemusí probíhat ve stejném termínu, 

• ve lhůtě nejméně 10 dnů před uskutečněním voleb zveřejní seznam kandidátů na 
funkci ve školské radě, 

• zajišťuje hlasovací lístky, 
• všechny výše uvedené výzvy a oznámení zveřejní prostřednictvím ředitele školy 

na webových stránkách školy a na viditelném místě u vstupu do školy.  



Článek III.	
Volba členů školské rady	

	
(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 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.	
 
(4) Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor do 10 dnů od jejich 
konání řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě. První zasedání školské rady 
svolává ředitel školy, a to do 30 dnů od zveřejnění výsledků voleb. 
 
 

Článek IV.	
Předčasné a doplňovací volby do školské rady	

	
(1) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to 
ředitele školy většina voličů oprávněných voličů daného člena školské rady, tj. 
většina zákonných zástupců žáků nebo většina pedagogických pracovníků. 
Předčasné volby se řídí výše uvedenými ustanoveními pro volby řádné.	
	
(2) 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 některého z následujících důvodů:	

• vzdání se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské 
rady, 	

• doručení písemného odvolání člena školské rady jmenovaného 



zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, 	
• vznikem neslučitelnosti podle Článku I. odst. (2) tohoto volebního řádu,	
• v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,  	
• dnem, kdy byl o funkce člena školské rady zvolen nový člen v 

předčasných volbách 	
• dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v 

základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných 
zástupců žáků dnem, kdy přestane být žákem školy. 	

	
(3) Předčasné i doplňovací volby jsou organizovány obdobně jako volby řádné a řídí 
se tímto volebním řádem.	

	
Článek V.	

První zasedání školské rady	
	
(1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy.	
	
(2) Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke 
zvolení do funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady. 
Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního 
období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.	
 
 
Schváleno školskou radou na zasedání dne 6.10.2015	
 
 
Ing. Markéta Kohoutová v. r. 
 
Podpis předsedkyně školské rady ZŠ Praha Nebušice	


