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1. Právní normy
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská
rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu
školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její
volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky
školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet
členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady
ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda,
první zasedání školské rady svolává ředitel školy. 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. K přijetí jednacího řádu se
vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele
školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady,
která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. 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 odstavci 9 písm. a)
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.
(9) 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) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví
volební řád, nebo
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e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle
odstavce 8 věty první.

§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne
ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními
předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není
dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1
měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí,
ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání
se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud
školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich
předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly
zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

2.1. Volební řád ZŠ T.G.Masaryka Třebíč pro volby členů školských rad
základních, středních a vyšších odborných škol.
1.

Úvod

1.1.1.
Jihomoravský kraj podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vydává pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol
zřizovaných Jihomoravským krajem tento volební řád.
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1.1.2.
Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad
a zveřejňování jejich výsledků (dále jen realizace voleb) na základních, středních a vyšších
odborných školách zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen zřizovatel). Volební řád je
vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých
žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě
školy prostřednictvím orgánu školy - školské rady.
2.

Věcná náplň

2.1. Obecná ustanovení
2.1.1.
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Počet členů školské rady
v konkrétní základní, střední a vyšší odborné škole stanovuje v souladu s ustanovením § 167
odst. 2 školského zákona zřizovatel zvláštním rozhodnutím.
2.1.2.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými
pracovníky školy.
2.1.3.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

2.1.4.
Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich
včasnost, věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě
rovného a přímého volebního práva.
2.2. Speciální ustanovení
2.2.1.
Volby členů školské rady realizuje v plném rozsahu ředitel školy, ve které bude
konkrétní školská rada působit (dále jen ředitel školy).
2.2.2.
Ředitel je oprávněn přibrat další osoby (dále jen spoluorganizátor)
za účelem zajištění realizace voleb. S přibráním k realizaci voleb musí spoluorganizátor
souhlasit. Výkon činností spoluorganizátora je výkonem čestné funkce. O osobě
spoluorganizátora nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruší řádný
průběh voleb a že z pozice spoluorganizátora ovlivní výsledky voleb.
2.2.3.
Ředitel a spoluorganizátoři dbají o to, aby náklady na realizaci voleb byly
při zachování ostatních ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší.
2.2.4.
Volby do školské rady jsou ředitelem vyhlašovány způsobem v místě obvyklým
pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů.
Vyhlášení voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným
způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady.
Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení
obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu
uplatňování kandidatur na člena školské rady.
2.2.5.
Kandidátem na člena školské rady (dále také kandidát) může být každý občan plně
způsobilý k právním úkonům. Ředitel zajišťuje zveřejnění kandidatur na člena školské rady
stejným způsobem jako vyhlášení voleb.
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2.2.6.
Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu
své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat
čestně a poctivě.
2.2.7.
Ředitel mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o pořádek při hlasování,
zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a
výsledku hlasování.
2.2.8.
Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného
zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze
osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.
2.2.9.
Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a
to sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Takto
sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny. Členem školské rady se stává
kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. V případě vyššího počtu volených
členů školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti, kteří se umístili na
následujících místech výsledkové listiny.
2.2.10. Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Výsledky voleb jsou zveřejňovány ředitelem
školy stejným způsobem jako vyhlášení voleb.
2.2.11. V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen
dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bez
zbytečného odkladu nové volby. Pro realizaci nových voleb se použijí ustanovení tohoto
volebního řádu.
2.2.12. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený
počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské
rady ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.
2.2.13. V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období budou
bez zbytečného odkladu realizovány doplňovací volby. Pro doplňovací volby se použijí
ustanovení tohoto volebního řádu.
2.3. Společná ustanovení
2.3.1.
údajů.

Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních

2.3.2.
Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízena školská
rada a jejíž členové jsou ve volbách voleni.
2.3.3.
První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona
svolává ředitel školy.
3.
a)

Závěrečná ustanovení
Tento volební řád schválila ……………a je účinný od ………….
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3. Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě
1. Příprava voleb:
2. Volby byly vyhlášeny ředitelem školy dne **.**.2010, kdy byla prostřednictvím žáků
předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace
obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a
činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu k podání
návrhů kandidátů do termínu *** na adresu školy. Součástí informace byl i volební
řád schválený Radou obce. Dále zde byly informace o účelu zřízení školské rady
převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.
3. Do stanoveného termínu byly podány dva návrhy na kandidáty do školské rady:
a) Paní XY, matka žákyně AB, třída, 4.A
b) Paní AZ, matka žákyně AAZ, žákyně 7.A
4. Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad
průběhem voleb:
a) Mgr.
b) Mgr.
c) Mgr.
5. Volby proběhly dne **.10.2008. Dostavilo se ** rodičů, účast je zaznamenána jejich
podpisy na prezenčních listinách – seznamech žáků celé školy. Tito rodiče obdrželi
hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny.
Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
a) paní XY byla zvolena xx hlasy ze xx hlasovacích lístků
b) paní AZ byla zvolena xx hlasy ze xx hlasovacích lístků
6. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a
přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením
školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.
7. Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.
V ______ dne **.10.2008

Podpisy členů volební komise
(Titul, jméno, příjmení)

(podpis)

4. Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve školské radě
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1. Příprava voleb:
1. Volby byly vyhlášeny ředitele školy dne ______, kdy byla pedagogickým
pracovníkům předána písemná informace o vyhlášení voleb do školské rady.
Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o
účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. Obsahovala také výzvu
k podání návrhů kandidátů do termínu_______ na adresu školy. Součástí informace
byl i volební řád schválený Radou obce. Dále zde byly informace o účelu zřízení
školské rady převzaté ze školského zákona č. 561/2004 Sb.
2. Do stanoveného termínu byly podány dva návrhy na kandidáty do školské rady:
a) Mgr.
b) Mgr.
3. Ředitel školy jmenoval tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad
průběhem voleb:
a) Mgr.
b) Mgr.
c) Mgr.
Volby proběhly dne _____. Dostavilo se xx pedagogických pracovníků z XX
pedagogických pracovníků školy, výsledky voleb jsou tedy platné. Účast je zaznamenána
jejich podpisy na prezenční listině. Zúčastnění pedagogové obdrželi hlasovací lístky, které
po označení kandidátů, které volí, vhodili do hlasovací urny. Volební komise poté
přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
c) pan
byla zvolena xx hlasy ze xx hlasovacích lístků
d) paní
byla zvolena xx hlasy ze xx hlasovacích lístků
Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy
voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č.
561/2004 Sb. a Volebního řádu schváleného Radou obce.
Tento zápis byl vyhotoven ve trojím provedení a byl předán řediteli školy, zvoleným
zástupcům do školské rady a byl zaslán zřizovateli.
V _____ dne **.11.2008
Podpisy členů volební komise
(Titul, jméno, příjmení)

(podpis)

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
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Školská rada při Základní škole T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6 se
sídlem Komenského nám. 61/6,674 01 Třebíč

Článek 1.
v

Školská rada zřízená s účinností od 1. ledna 2006 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, dále jen „školský zákon".
Článek 2.

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené školským
zákonem,
Článek 3.

Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností
uložených Školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, případně
ředitele a zřizovatele školy.
Článek 4.

Schůze Školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda.
Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu,
který vymezuje zákon.
Článek 5.

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého
předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu
plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k
jednání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky
jednotlivých členů školské rady.
Článek 6.

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční
zprávy školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
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Článek 7.
O jednáních školské rady pořizuje zápis osoba pověřená školskou radou; zápis
podepisuje předseda školské rady, popřípadě místopředseda, a další pověřený člen školské
rady.
Článek 8.
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, žáky školy,
pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této
informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování nebo projednávám dokumentů, návrhů a
podnětů podle § 168 odst. l školského zákona. Školská rada zároveň uvede, zda byly projednány
návrhy na nové formy vzdělávání nebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.
Článek 9.
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a
podléhají schválení školskou radou.
Článek 10.
Tento jednací řád byl schválen nadpoloviční většinou všech členů školské rady a
nabývá účinnosti dnem 7. 2. 2006.

V Třebíči dne 7. 2. 2006

Mgr, Kazdová Zdeňka
předseda školské rady
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2. Volební řád (příklad z praxe)
Čl. 1
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).
Čl. 2
Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů.Třetinu členů školské rady
jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci
žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je šesti členná.
Čl. 3
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Čl. 4
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Čl. 5
Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské
rady.
Čl. 6
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 30 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,
vyzve k podání návrhů kandidátů. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby
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,
zajistí přípravu hlasovacích lístků. 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,
zajistí v den voleb volební urnu, hlasovací lístky, seznam oprávněných voličů a další potřebné
náležitosti,
zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových stránkách školy.
Volební akt probíhá tajným hlasováním. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, označí
v rámečku před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max.
odpovídajícím počtu volných mandátů a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku
do hlasovací urny.

Organizační řád školy – součást: 63 "Školská rada - volební řád"

strana 11 z počtu 13

Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace

Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé
kandidáty. 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 řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi
školské rady.
Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.
Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněných osob.
V opačném případě proběhne do 60 dnů další kolo voleb dle výše popsaného postupu.
V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí.
Čl. 7
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:
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, internetových stránkách školy a podání písemné informace zákonným zástupcům
prostřednictvím žáků školy, 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, zajistí přípravu hlasovacích
lístků. 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, zajistí v den voleb volební urnu, hlasovací lístky, seznam žáků školy a další
náležitosti. Zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy a na internetových
stránkách školy.
Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem.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. odpovídajícím počtu volných mandátů a hlasuje
vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí
jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.
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.
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Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. 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 řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi
školské rady.
Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají novými členy školské rady.
Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované
výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Čl. 8
Tento volební řád schválila obecní rada …………. na své ….. schůzi konané dne
……………….. a nabývá účinnosti dnem …………..

V ……….. dne
starosta
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