
MČ Praha 22 vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) 

 

Volební řád školské rady 
ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 

 

Čl. I 

Složení školské rady 

 

1) Školská rada je zřízena při shora uvedené základní škole. 

 

2) Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel. 

 

3) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků
1
* dané školy (dále jen 

oprávněné osoby volební skupiny 1). 

 

4) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy
2
* (dále jen oprávněné 

osoby volební skupiny 2). 

 

5) Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady školy zákonnými 

zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

 

6) Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

 

Čl. II 

Počet členů školské rady a jejich funkční období 

 

1) Školská rada má 6 členů. 

 

2) Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tři roky. 

 

3) Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách 

končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

 

4) 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 nebo  

d) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách 

e) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu 

ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, kdy přestane být 

tento nezletilý či zletilý žák žákem školy. 

f) stane-li se člen školské rady v průběhu funkčního období ředitelem školy, 

g) úmrtím. 

 

 

 



Čl. III 

Příprava voleb 

 

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

účel ustanoví z řad oprávněných osob volební skupiny 1 a 2 přípravný tříčlenný výbor dále 

jen „volební orgán“, včetně jmenování jeho předsedy. 

 

2) Volební orgán zajišťuje: 

- přijímání návrhů kandidátů od oprávněných osob volební skupiny 1 a 2, a to odděleně za 

každou volební skupinu. Oprávněné osoby volební skupiny 1 a 2 navrhuje vždy jednoho 

kandidáta. 

- volební lístky pro volby členů školské rady, 

- zaznamenává výsledky hlasování, 

- vyhlašuje výsledky voleb do školské rady na veřejně přístupném místě ve škole, 

- zajišťuje zápis o provedení voleb. 

 

3) Volební orgán svolá samostatné shromáždění oprávněných osob volební skupiny 1 a 2, na 

kterém: 

- oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času, 

- vyzve oprávněné osoby volební skupiny 1 a 2 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 

volební skupiny 1 a 2. 

 

4) Všechny tyto informace zveřejní volební orgán do 5 dnů po konání shromáždění ve škole 

na veřejně přístupném místě. 

 

Čl. IV 

Řádná volba členů školské rady  

 

1) Volební orgán zajistí volební lístky s navrženými kandidáty pro hlasování oprávněných 

osob volební skupiny 1 a 2. Navržení kandidáti musí s volbou do funkce člena školské rady 

souhlasit. 

 

2) Volební orgán vypracuje seznam voličů oprávněných osob volební skupiny 1 a 2 a 

zaznamenává účast o hlasování. 

 

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

oprávněných osob a ode dne shromáždění pedagogů. Tento termín nemusí být pro obě 

skupiny voličů totožný. 

 

4) Volební orgán zveřejní listiny kandidátů do 15 dnů přede dnem konání voleb ve škole na 

veřejně přístupném místě. 

 

5) Členy školské rady volí oprávněné osoby volební skupiny 1 a 2 tajným hlasováním, 

tj. vhozením upraveného volebního lístku do volební urny. 

 

6) Na volebním lístku pro volby oprávněných osob volební skupiny 1 a 2 mohou být zatrženi 

pouze dva kandidáti tj. jedna třetina počtu členů školské rady, která má být zvolena 



oprávněnými osobami volební skupiny 1 a 2. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, je 

hlasovací lístek neplatný. 

 

7) Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy 

ŠR. 

 

8) Zvolenými členy za oprávněné osoby volební skupiny 1 jsou kandidáti, kteří získali první a 

druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losuje předseda 

„volebního orgánu“. 

 

9) Zvolenými členy za oprávněné osoby volební skupiny 2 jsou kandidáti, kteří získali první a 

druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Losuje předseda 

„volebního orgánu“. 

 

10) Nezvolí-li oprávněné osoby volební skupiny 1 stanovený počet členů školské rady ani na 

základě opakované volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
3
* 

 

11) Volba členů školské rady probíhá jednokolovým systémem. Za platné se považují volby, 

kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob volební skupiny 1 a alespoň 

jedna třetina oprávněných osob volební skupiny 2. 

 

Čl. V. 

Předčasné a doplňovací volby 

 

1) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele 

školy nadpoloviční většina voličů oprávněných osob skupiny 1 nebo nadpoloviční většina 

voličů oprávněných osob skupiny 2, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení 

člena školské rady. 

 

2) Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem se konají, přestane-li být 

volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů 

stanovených v čl. II odst. 4. 

 

3) Při předčasných a doplňovacích volbách se postupuje podle čl. III., čl. IV. a čl. VI.   

 

Čl. VI. 

 

Volební orgán zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej 

zřizovateli prostřednictvím odboru OKÚ, ÚMČ Praha 22. 

Zápis obsahuje: 

- návrhy kandidátů na člena školské rady za 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.  

Zápis podepisuje ředitel školy. 

 

 

 

 

 



Čl. VII. 

Ustavení školské rady 

 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda. 

První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků 

voleb. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady 

na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a 

zvolí svého předsedu.  

 

Čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tento volební řád ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 22, 

byl schválen na 32. zasedání RMČ Praha 22 dne 7. března 2012.  

2) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 7. března 2012. 

 

 

 

 

 

V Praze 7. března 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Coller 

     starosta MČ Praha 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
1
* nemůže být stanoveno, že za jednoho nezletilého žáka školy může volit pouze jeden jeho zákonný zástupce, 

neboť zákonný zástupce nevolí „za své dítě“, ale sám za sebe  
2
* volební právo nemají pedagogičtí pracovníci školní družiny 

3
* v případě ostatních dvou třetin školské rady školský zákon obdobnou pojistku neobsahuje a vychází z toho, že 

jak zřizovatel, tak pedagogičtí pracovníci školy si své zástupce ve školské radě vždy stanoveným způsobem 

ustanoví. 


