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Příloha mat. č. 656/RK/15 

Jihočeský kraj 
 

 

 
 

 
 

SMĚRNICE 
 
 
NÁZEV: Volební řád školské rady při základních školách, středních 
školách, konzervatoři a vyšších odborných školách 

 
ČÍSLO:  SM/114/RK 
ZMĚNA Č.: 3 
PLATNOST OD: 1. 7. 2015 
ÚČINNOST OD: 1. 9. 2015 
ROZSAH PŮSOBNOSTI: školy zřizované Jihočeským krajem  
 
 
Vypracoval: Mgr. Gabriela Žíttová, oddělení školství, Jana Palmová, oddělení školství,  
Za aktualizaci zodpovídá: Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
Schválil: Rada kraje usnesením č. 661/2015/RK-65 dne 11.6.2015 
 
 
Vydáno: v tištěné podobě, na intranetu na adrese: vnitřní předpisy KÚ - směrnice, na internetu 
na adrese: OŠMT KÚ - Směrnice, formuláře, tiskopisy, na neveřejných internetových 
stránkách pro školy a šk. zařízení. 
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Změnový list k: SM/114/RK 

Změna č.  Původní vydání 

Platnost od:  4. 1. 2005 

Předmět změny:*)   

Změna č.  1 

Platnost od:  21. 4. 2009 

Předmět změny:*) 

doplněn čl. IV a čl. V – předčasné a doplňovací volby, 
drobné úpravy v souladu s novelou školského zákona 
č. 561/2004 Sb. 

Změna č. 2 

Platnost od: 1.9.2009 

Předmět změny:*) 
změna označení dle RŘ/70/REDI z PP/14/RK na 
SM/114/RK 

Změna č. 3 

Platnost od: 1.7.2015 

Předmět změny:*) doplnění v celém rozsahu 

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)   

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)   

Změna č.  

Platnost od:  

Předmět změny:*)  

 
*) Předmětem změny se rozumí v čem nastala úprava (článek, strana apod.), při rozsáhlejších 
úpravách možno uvést v celém rozsahu.  
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Volební řád školské rady 
 
Jihočeský kraj vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, volební řád školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři 
a vyšších odborných školách zřizovaných Jihočeským krajem a stanovuje počet jejích členů. 

 
Čl. I 

Složení školské rady 
 

1) Školská rada je zřizována při základní škole, střední škole, konzervatoři nebo vyšší 
odborné škole podle ustanovení § 167 a následujících školského zákona. I v případě, 
kdy je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jen jednu školskou 
radu. 

 
2) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady. 
 
3) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 

a studenti, dále jen „oprávněné osoby“. 
 
4) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen 

„pedagogové“. 
 
5) Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

 
6) Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen 

oprávněnými osobami či pedagogy. Pedagog nemůže být za člena školské rady 
jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy a současně zvolen oprávněnými 
osobami. 
 

 
Čl. II 

Počet členů školské rady 
 

Školská rada má nejméně 3 členy a nejvíce 18 členů. 
 

Čl. III 
Příprava voleb 

 
1) Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který může 

pro tento účel ustanovit z řad oprávněných osob a pedagogů přípravný výbor, včetně 
jmenování jeho předsedy. Ředitel nebo přípravný výbor je dále jen „volební orgán“. 
Volební orgán stanoví počet členů školské rady v souladu s článkem II. 

 
2) Volební orgán koordinuje přípravu, průběh a provedení voleb. Za tímto účelem 

zajišťuje zejména: 
- přijímání návrhů kandidátů na členy ve školské radě, 
- hlasovací lístky pro volby členů školské rady, 
- evidování všech osob oprávněných volit členy školské rady v obou skupinách 

(formou zápisů),  
- zaznamenávání výsledků hlasování, 
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- vyhlášení výsledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě 
ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

- zápis o provedení voleb. 
 
3) Volební orgán svolá samostatně shromáždění oprávněných osob (podle uvážení i po 

skupinách, např. po třídách) a samostatně shromáždění pedagogů, na kterém: 
- oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa 

a času, 
- vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské 

rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání 
těchto návrhů, 

- oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených oprávněnými 
osobami a kandidátů navržených pedagogy. 

 
4) Všechny informace uvedené v bodu 3 tohoto článku zveřejní volební orgán do 3 dnů 

po konání shromáždění ve škole na veřejnosti přístupném místě a zároveň způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Kandidáti navržení oprávněnými osobami a pedagogy 
musí se svou nominací před jejím zveřejněním projevit písemný souhlas. 

 
5) Volební orgán zajistí hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu oprávněných 

osob a dle návrhu pedagogů. 
 

6) Volební orgán vypracuje seznam voličů zvlášť oprávněných osob a zvlášť pedagogů 
pro účel přehledu o účasti na hlasování. 

 
7) Volební orgán vyhlásí termín voleb nejpozději do 30 dnů ode dne konání shromáždění 

oprávněných osob a ode dne shromáždění pedagogů ve škole na veřejnosti přístupném 
místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento termín nemusí být pro obě 
skupiny voličů totožný. 

 
8) Volební orgán zveřejní listiny kandidátů nejméně 15 dnů přede dnem konání voleb 

ve škole na veřejnosti přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

Čl. IV 
Volba členů školské rady  

 
1) Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, 

tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem 
školy, nebo elektronickým hlasováním prostřednictvím výpočetní techniky. 

 
2) Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen nejvýše takový 

počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (nejvýše jedna třetina 
počtu členů stanoveného dle čl. III) a na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může 
být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy (nejvýše 
jedna třetina počtu členů stanoveného dle čl. III). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, 
posuzuje se takový hlasovací lístek jako neplatný. 

 
3) Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených 

za členy školské rady. 
 

4) Za zvoleného člena jsou považování ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů a se 
svým zvolením vyslovili souhlas. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.  
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5) Volební orgán neprodleně zveřejní výsledky voleb na veřejně přístupném místě ve 
škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zvolení za člena školské 
rady sdělí ředitel školy úspěšně zvoleným kandidátům písemně. 

 

6) Volební orgán zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá 
jej zřizovateli prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ. 
Zápis obsahuje: 

- návrhy kandidátů na členy školské rady za obě skupiny, 
- počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny, 
- jména zvolených členů ŠR za obě skupiny,  
- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb, 
- návrh člena za zřizovatele odsouhlasený samosprávou města, kde škola sídlí, 
- písemný souhlas člena za zřizovatele s kandidaturou.  

7) Zápis podepisuje ředitel školy. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů 
školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady 
ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí volební orgán ve lhůtě do 7 dnů od konání 
voleb. 

8) Volby může upravit volební orgán i jiným způsobem, pokud bude prokazatelným 
způsobem zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. 

9) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to 
ředitele školy nadpoloviční počet oprávněných voličů v souladu s článkem I. bod 3 
a 4. V předčasných volbách může nového člena školské rady volit vždy pouze ta 
skupina voličů, kterou takový člen školské rady bude zastupovat. Předčasné volby 
provede volební orgán dle tohoto volebního řádu. 

10) Doplňovací volby se konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem 
před skončením funkčního období z důvodů stanovených v ustanovení § 167 odst. 9 
písm. a) až d) a f) školského zákona.  

11) Funkční období člena zvoleného v předčasných nebo doplňujících volbách končí 
shodně s funkčním obdobím členů školské rady z řádných voleb. 

 
Čl. V 

Ustavení školské rady 
 

1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 60 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. 
Každé další zasedání svolává předseda školské rady. 

 
2) Funkční období členů školské rady je tři roky. 

 

3) Členství ve školské radě je čestnou funkcí, za jejíž výkon nenáleží odměna. 
 

4) Členství ve školské radě v průběhu funkčního období končí: 

- vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,  
- dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady 

zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, 
- vznikem neslučitelnosti podle čl. I odstavce 5 a 6,  
- dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných 

volbách podle čl. IV odstavce 9 či doplňovacích volbách podle čl. IV odstavce 
10, 
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- dnem, kdy zástupce pedagogů přestane být v základním pracovněprávním 
vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů 
dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy, 

- úmrtím.  
    

 
Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Školskou radu zřizuje Rada Jihočeského kraje svým usnesením.  
 

2) Tento volební řád byl schválen Radou Jihočeského kraje usnesením č. 661/2015/RK -
65 dne 11.6.2015. 
 

3) Na oblasti neupravené tímto volebním řádem se použijí příslušná ustanovení 
školského zákona. 

 

4) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015. 
 
 
 
…………………………………    …………………………………… 
 1. náměstek hejtmana       hejtman 
              Mgr. Ivana Stráská                    Mgr. Jiří Zimola 


