
Volební řád školské rady při ZŠ a MŠ Slivenec 
 
 

Článek I. 
Složení školské rady 

 
1. Školská rada má 12 členů. 
2. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 
3. Čtyři členy školské rady – zástupce zřizovatele -  jmenuje zřizovatel. 
4. Čtyři členy školské rady – zástupce rodičů - volí rodičovská veřejnost. 
5. Čtyři členy školské rady – zástupce pedagogů - volí pedagogové školy. 

 
Článek II. 

Příprava voleb a volba členů školské rady 
 
1. Přípravu voleb do školské rady v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který 

může pro tento účel ustanovit z řad pedagogů a administrativních a hospodářských zaměstnanců 
školy přípravný výbor, včetně jmenování jeho předsedy, popř. může přípravou voleb pověřit 
osobu z řad pedagogů školy (dále jen "volební orgán"). 

 
2. Volební orgán zajišťuje: 

- přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady, 
- zaznamenává výsledky hlasování, 
- vyhlašuje výsledky voleb do školské rady na místě obvyklém 
- zajišťuje zápis o provedení voleb. 

 
3. Volební orgán zveřejní na přístupném místě ve škole příslušné dokumenty vztahující se k 

právnímu postavení školské rady a volební řád školské rady.  
 
4. Volba členů školské rady z řad pedagogických pracovníků bude provedena na nejbližší 

pedagogické radě hlasováním (popřípadě zaškrtnutím na hlasovacím lístku či jiným, na místě 
domluveným způsobem) tak, aby noví členové školské rady z řad pedagogů byli zvoleni ještě před 
tím, než vyprší mandát stávajícím členům (popřípadě stávajícímu členu) školské rady. V případě 
odstoupení či úmrtí člena školské rady z řad pedagogů bude na jeho místo jmenován 
pedagogickým sborem náhradník, který obdržel ve volbách čtvrtý nejvyšší počet hlasů. Zástupce 
z řad pedagogů navrhuje pedagogická rada. 

 
5. Volba členů školské rady z řad rodičů bude provedena na třídních schůzkách prostřednictvím 

hlasování či jiným, na místě domluveným způsobem tak, aby noví členové školské rady z řad 
rodičů byli zvoleni ještě před tím, než vyprší mandát stávajícím členům (popř. stávajícímu členu) 
školské rady. V případě odstoupení či úmrtí člena školské rady z řad rodičů bude na jeho místo 
jmenován ředitelem školy náhradník, který obdržel ve volbách čtvrtý nejvyšší počet hlasů.  

 
6. Návrh kandidátů z řad rodičů zajišťuje třídní učitel na třídní schůzce, která předchází třídní 

schůzce, na níž budou probíhat volby, popřípadě v době před vyhlášením vlastních voleb (např. 
oslovením rodičů žáků prostřednictvím dopisu či jiným domluveným způsobem) tak, aby rada 
rodičů měla s dostatečným předstihem vyhotovený soupis kandidátů, s nímž seznámí ředitele 
školy. Ten dále postupuje podle odstavce 7. 

 
7. Kandidátku předloží rada rodičů řediteli školy. Ten zajistí v den voleb (tj. na třídních schůzkách) 

podstoupení kandidátky jednotlivým třídním učitelům, kteří seznámí s navrženými kandidáty 



rodiče své třídy a zároveň zajistí volby ve své třídě. Výsledek voleb podstoupí třídní učitel 
(popřípadě učitel, který třídní schůzku vede) volební komisi, která následně provede celkový 
součet hlasů a výsledek oznámí řediteli. 

  
8. Návrhy na kandidáty do školské rady z řad rodičů zajistí rada školy  
 
9. Ředitel školy o výsledku voleb spraví zřizovatele školy a výsledky voleb zveřejní škola na místě 

obvyklém. 
 
10. Složení školské rady uveřejní zřizovatel i škola na místě obvyklém nejpozději do třiceti dnů od 

vyhlášení výsledků voleb. 
 

 
Článek III. 

Ustanovení školské rady 
 

1. První zasedání školské rady svolává zřizovatel školy nejpozději do třiceti dnů od vyhlášení 
výsledků voleb. 

2. Každé další zasedání svolává předseda školské rady.  
3. Předseda školské rady je zvolen na prvním zasedání hlasováním přítomných členů školské rady. 
4. Funkční období školské rady je tři roky. 
5. Členství ve školské radě je čestnou funkcí. 
6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím. 

 
Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy svým rozhodnutím. 
2. Tento volební řád schválil dne 28. 8. 2008. 
3. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 29. 8. 2008. 
 
 
 


