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Č. j.: MUCS/5968/2021/OTJ/TAJ

Volební řád školské rady
Rada města Česká Skalice na svém zasedání konaném dne 28.05.2021 projednala a usnesením
č. RM/14/378/05/2021 schválila volební řád školské rady, který zní takto (úplné znění):

Článek I
Úvodní ustanovení
V souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a ust. § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) se tímto volebním řádem stanovují pravidla
pro volby členů školské rady. Pravomoci školské rady určuje ust. § 168 školského zákona.

1.
2.
3.
4.

Článek II
Zřizovatel příspěvkové organizace
Název zřizovatele: město Česká Skalice
Sídlo zřizovatele: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
Okres: Náchod
IČO zřizovatele: 00272591

Článek III
Příspěvková organizace
1. Název příspěvkové organizace: Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod
2. Sídlo příspěvkové organizace: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice
3. IČO příspěvkové organizace: 70987262

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Článek IV
Úvodní ustanovení
V souladu s § 167 odst. 2 školského zákona rozhodl zřizovatel (tj. Rada města Česká
Skalice) o tom, že školská rada má 9 členů.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých
žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
Funkční období členů školské rady je tříleté. Opakovaná volba je možná.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy
zákonnými zástupci nezletilých žáků, ani jmenován zřizovatelem.
Pedagogický pracovník dané školy může být členem školské rady pouze na základě
svého zvolení pedagogickými pracovníky dané školy a pouze po dobu trvání
pracovněprávního vztahu se školou.
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7. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Článek V
Volby do školské rady
1. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavená
tříčlenná volební komise.
2.
Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě:
Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí oprávněným osobám (tj.
pedagogickým pracovníkům) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách.
Především:
•

•

•
•

volby do školské rady vyhlásí nejpozději 15 dnů před jejich konáním, přičemž součástí
vyhlášení bude sdělení termínu a místa konání voleb a základní informace o účelu a
činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb,
vyzve k podání návrhů kandidátů, kandidáty na členy školské rady se mohou stát
členové pedagogického sboru školy navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků
školy, přičemž pedagogický pracovník (kromě ředitele školy) může za kandidáta
navrhnout i sám sebe, návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14
dnů přede dnem konání voleb,
jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi, která bude dohlížet na průběh voleb,
zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách
školy.

Členem volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci
školy, kteří jsou oprávněni volit členy školské rady (dále „oprávněné osoby“). Funkce člena
volební komise je čestnou funkcí.
Volební akt může probíhat jednou ze dvou možností:
1. prezenčně (tajným hlasováním, vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební
urny, která je zapečetěna a opatřena razítkem školy):
•

•

Volební komise zajistí přípravu hlasovacích lístků opatřených razítkem školy.
Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí.
U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení, (věk, povolání) a obec, kde je
přihlášen k trvalému pobytu.
Volební komise zajistí v den voleb zapečetěnou volební urnu, hlasovací lístky
opatřené razítkem školy, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti.
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•

Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta
křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu
volených mandátů a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do
hlasovací urny.

2. elektronickým hlasováním v informačním systému školy:
•

•

•

Odpovědný pracovník školy za správu informačního systému připraví
v elektronické podobě hlasovací anketu s hlasovacími lístky (kandidáti jsou
uvedeni v abecedním pořadí – jméno, příjmení, (věk, povolání) a obec, kde je
přihlášen k trvalému pobytu).
Oprávněný volič se přihlásí do informačního systému školy a dle pokynů
uvedených na webových stránkách školy otevře formulář (anketu) a provede volbu
kandidátů.
Oprávnění voliči mohou v systému hlasovat po dobu max. 5 dnů určených
ředitelem školy ve vyhlášení voleb. Volbu lze provést pouze jednou.

Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé
kandidáty, v případě elektronického hlasování, sečte hlasy odevzdané v elektronické formě
hlasování. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více
kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří
získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší
všichni členové komise a tento zápis předá komise řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu
předsedovi školské rady.
Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady. Ostatní kandidáti, kteří se
umístili počtem hlasů na dalších místech, jsou zvoleni jako náhradníci pro případ zániku
mandátu některého ze členů školské rady před uplynutím funkčního období.
Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 1/3 oprávněných osob.
V opačném případě proběhne do 15 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu.
V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 1/3 oprávněných voličů neplatí.

Volby zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě:
Ředitel školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí zákonným zástupcům dostatek
informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především:

Stránka 3 z 6

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

•

•

•
•

volby do školské rady vyhlásí nejpozději 15 dnů před jejich konáním, přičemž součástí
vyhlášení bude sdělení termínu a místa konání voleb, základní informace o účelu a
činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb, vyhlášením se rozumí
zveřejnění na nástěnce školy, internetových stránkách školy a podáním písemné
informace zákonným zástupcům prostřednictvím školního informačního systému,
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, návrhy na kandidáty lze volební
komisi podávat nejpozději 14 dní přede dnem konání voleb,
jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi, která bude dohlížet na průběh voleb,
zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách
školy.

Členem volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci
školy, kteří jsou oprávněni volit členy školské rady (dále „oprávněné osoby“). Funkce člena
volební komise je čestnou funkcí.
Volební akt může probíhat jednou ze dvou možností:
1. prezenčně (tajným hlasováním, vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební
urny, která je zapečetěna a opatřena razítkem školy):
•

•
•

Volební komise zajistí přípravu hlasovacích lístků opatřených razítkem školy.
Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí.
U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení, (věk, povolání) a obec, kde je
přihlášen k trvalému pobytu.
Volební komise zajistí v den voleb zapečetěnou volební urnu, hlasovací lístky
opatřené razítkem školy, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti.
Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a
třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u
jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek,
označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které
hlasuje, v počtu max. odpovídajícímu počtu volných mandátů a hlasuje vhozením
takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí
jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

2. elektronickým hlasováním v informačním systému školy:
• Odpovědný pracovník školy za správu informačního systému připraví
v elektronické podobě hlasovací anketu s hlasovacími lístky (kandidáti jsou
uvedeni v abecedním pořadí – jméno, příjmení, (věk, povolání) a obec, kde je
přihlášen k trvalému pobytu)
• Oprávněný volič se přihlásí do informačního systému školy a dle pokynů
uvedených na webových stránkách školy otevře formulář (anketu) a provede
volbu kandidátů.
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•

Oprávnění voliči mohou v systému hlasovat po dobu max. 5 dnů určených
ředitelem školy ve vyhlášení voleb. Volbu lze provést pouze jednou.

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 hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé
kandidáty, v případě elektronického hlasování, sečte hlasy odevzdané v elektronické formě
hlasování. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více
kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.
Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří
získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší
všichni členové komise a tento zápis předá komise řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu
předsedovi školské rady.
Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady. Ostatní kandidáti, kteří se
umístili počtem hlasů na dalších místech, jsou zvoleni jako náhradníci pro případ zániku
mandátu některého ze členů školské rady před uplynutím funkčního období.
Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 1/3 oprávněných osob.
V opačném případě proběhne do 15 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu.
V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 1/3 oprávněných voličů neplatí.
3. Funkce člena školské rady skončí uplynutím funkčního období, které je tříleté, nebo
před uplynutím funkčního období:
• 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 funkcí,
• v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,
• v případě zániku pracovněprávního vztahu zástupce pedagogických pracovníků ke
škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, kdy přestane být tento nezletilý
žák žákem naší školy.
4. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení
výsledků voleb.
5. Školská rada zvolí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu a stanoví svůj
jednací řád. 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. K přijetí jednacího řádu se
vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
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Článek VI
Ustanovení závěrečná
1. Tento volební řád lze měnit na základě rozhodnutí Rady města Česká Skalice.
2. Tento volební řád je pořízen ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý stejnopis má povahu
originálu. Dva stejnopisy jsou určeny pro zřizovatele a dva stejnopisy jsou určeny pro
školu.
3. Tento volební řád byl projednán Radou města Česká Skalice dne 28.05.2021 a schválen
usnesením č. RM/14/378/05/2021.
4. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 28.05.2021 od 11 hod.

V České Skalici dne: 28.5.2021

______________________________
Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka
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