
Obec Mšené- lázně, Prosek 174, 41119 Mšené- lázně

(dále jen zřizovatel)

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

Článek li.

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

(1) Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.

(2) Dva členy školské rady volí zákonní zástupci žáků školy.

(3) Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy.

(4) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(5) Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

(6) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

(7) Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům.
Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

Článek 111.

VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

(1) Uskutečnění voleb členů školské rady podle článku li., bodu (2) a (3) tohoto volebního
řádu zajistí v souladu s tímto postupem ředitel školy.

(2) Volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků

Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí zákonným zástupcům
dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách.
Především:
1. Volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž součástí

vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a



činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Vyhlášením se rozumí zveřejnění
na nástěnce školy a internetových stránkách školy.

2. Vyzve k podání návrhů kandidátů. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé
osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce
může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

3. Jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi, která bude dohlížet na průběh voleb.
4. Zajistí volební elektronický systém.
5. Zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách

školy.

Přípravný výbor svolává k volbám do školské rady oprávněné osoby formou oznámení, které
se zveřejňuje ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejpozději 30 dní před
konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb včetně lhůty pro podávání
návrhů na kandidáty na členství v školské radě. Seznam kandidátů na členství ve školské radě
zveřejňuje přípravný výbor nejméně 10 dní přede dnem voleb stejným způsoben jako
oznámení o konání voleb

Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 10 dní přede dnem konání voleb
a to písemně a podepsané kandidátem, který tím dává souhlas s kandidaturou.

Volební akt probíhá anonymní anketou. Oprávněný volič obdrží pokyn jak hlasovat, vybírá
z navržených kandidátů, jehož jméno uvede do ankety. Kandidátem může být jakákoliv
osoba, která se do voleb přihlásila.
Každý smí hlasovat jen jednou (tuto podmínku zajistí vybraný elektronický systém). Je na
dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy
se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise anketu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty.

Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti,
kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje druhé kolo voleb.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněných osob.
V opačném případě proběhne do 30 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu.
V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis, který podepíší všichni členové
komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady. Zvolení kandidáti
přestávají být členem školské rady na vlastní žádost, úmrtím nebo nezvolením v předčasných
volbách.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.



(3) Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy

Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí oprávněným osobám (tj.
pedagogickým pracovníkům) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách.
Především:

1. Volby do školské rady vyhlásí nejpozději 10 dní před jejich konáním, přičemž součástí
vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb a základní informace o účelu a
činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb.

I
2. Jmenuje tříčlennou volební komisi, která bude d

1

ohlížet na průběh voleb, jejímž členem
jsou pedagogičtí pracovníci školy. Funkce člena p~"ípravného výboru je čestnou funkcí.

3. Zajistí pro volbu z řad pedagogů anonymní anket školním elektronickým systémem.
4. ~ případě rovnosti hlasů rozhoduje 2. kolo anket r opět anonymní.
5. Clenem školské rady může být pedagogický pracovník školy (učitel/ka, asistent/ka

pedagoga, vychovatel/ka). Nesmí jím být ze zf1'kona ředitel/ka školy ani učitel/ka z
mateřské školy.

6. Zveřejní výsledky ankety formou tisku výsledné listiny na nástěnce školy a ve školním
informačním systému pro pedagogy, zveřejní výsledky pro veřejnost na webových
stránkách školy.

Přípravný výbor svolává k volbám do školské rady oprávněné osoby formou oznámení, které
se zveřejňuje ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejpozději 10 dní před
konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo onání voleb včetně lhůty pro podávání
návrhů na kandidáty na členství v školské radě.

Volební akt probíhá anonymní elektronickou anket u ve školním systému. Oprávněný volič
obdrží pokyn, jak hlasovat a navrhne kandidáta, jehož jméno uvede do ankety. Kandidátem
může být jakýkoliv pedagogický zaměstnanec vyjmla ředitele/ky školy. Může nominovat i
sám sebe. Každý smí hlasovat jen jednou (tuto podmínku zajistí vybraný školní elektronický
systém).

Po ukončení voleb zkontroluje volební komise výsledky voleb.

Pedagog s největším počtem zvolení bude osloven a požádán o zastupování pedagogů ve
školské radě. V případě, že odmítne, bude následovat oslovení člena s druhým nejvyšším
počtem hlasů atd.

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněných osob.
V opačném případě proběhne do 30 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu.
V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis, který podepíší všichni členové
komise a tento zápis předá řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.



Článek IV.

Činnost školské rady

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

2. Školská rada na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu
školské rady. Ke zvolení do funkce je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů
školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu
funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých členů.

3. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád. K přijetí jednacího řádu
se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Prostřednictvím
ředitele školy předá jednací řád zřizovateli.

Článek V.

ČLENSTVÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ

Členství ve školské radě je čestné, vzniká jmenováním nebo zvolením a zaniká uplynutím
funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím.

Článek VI.

ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

1. Změny ve složení zvolené školské rady jsou možné za předpokladu dodržení poměrného
zastoupení členů.

2. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady za zákonné zástupce žáků lze
konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň jedna pětina všech oprávněných osob
podle volebního řádu v článku Ill., bod (2).

3. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady za pedagogické pracovníky školy
lze konat, požádá-li o to ředitele alespoň jedna polovina všech oprávněných osob podle
volebního řádu v článku Ill., bod (3).

4. 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 důvodů
stanovených v článku V. odstavci S., písmeno b) až d). Funkční období člena školské
rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním
obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

5. Členství ve školské radě končí
a) uplynutím funkčního období
b) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady
c) v případě opakované neomluvené účasti na zasedání školské rady, požádá-li školská

rada ředitele školy o provedení doplňovacích voleb, okamžikem předání takové
žádosti řediteli školy



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

Článek VII.

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Tento volební řád se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Dva výtisky obdrží škola a dva
výtisky zřizovatel.

2. Tento volební řád byl schválen usnesením číslo 101/2021 Rady obce Mšené-lázně č. 65 ze
dne 10. 5. 2021 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Ve Mšeném-lázních dne 10. 5. 2021.
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Ing. Josef Bíža
starosta obce


