
VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY  

 

Vážení rodiče, 

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. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich 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.  

Žádáme rodiče, kteří by se chtěli stát kandidáty do voleb do školské rady, aby se přihlásili na 
Obecním úřadě Dobřichovice nejpozději do 31.3.2014 

 
DATUM KONÁNÍ VOLEB 

14. a 15.4.2014 v době od 17.00 do 19.00 hodin  
Místo konání voleb : budovy ZŠ Dobřichovice (během třídních schůzek) 
Návrhy kandidátů lze podávat do 31.3.2014 

 osobně tajemníkovi :Ing.Petr Hampl 
 poštou na adresu: Městský úřad Dobřichovice, Vítova 61, 252 29  
 e-mailem na adresu tajemnik@dobrichovice.cz  

 Kandidáty do školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze 
zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta 
navrhnout i sám sebe.  
Součástí přihlášky do kandidátky by mělo být jméno, příjmení, věk, povolání, místo 
trvalého pobytu. Kandidátní listina bude zveřejněna od 1.4.2014 v budově školy, na 
obecních vývěskách a na webových stránkách školy i obce. 

 
ZÁKON Č. 561/2004 SB., ŠKOLSKÝ ZÁKON 
 
§ 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.  
 
(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. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem 
nebo ředitelem 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 
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle 
odstavce 8 věty první, 
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke 
škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento 
nezletilý žák žákem či studentem školy. 
 
§ 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 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. 
i) podává návrh na odvolání ředitele, 
j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. 
 
 
(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. 
 
 
 
 
§ 7 
Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 
 
(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 
a) základní údaje o škole (například název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje 
o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě), 
 
(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s 
výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke 
schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů 
zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. 

 
 
 
 
 



Harmonogram voleb do školské rady 
 
14.3.2014   přihlašování kandidátů 
1.4.2014   zveřejnění kandidátní listiny  
14. a 15.4.2014   volby, budovy Základní školy Dobřichovice (během třídních schůzek) 

16.4.2014   zveřejnění výsledků voleb na webových stránkách školy a města 
 
 
 

Volební řád pro volby členů do školské rady zřizované 
městem Dobřichovice 

 
Úvod 
  
Město Dobřichovice 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 školské rady Základní školy Dobřichovice zřizované Městem Dobřichovice tento 
volební řád. 

Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školské rady a zveřejnění 
jejich výsledků (dále jen realizace voleb) na Základní škole Dobřichovice zřizované Městem 
Dobřichovice (dále jen zřizovatel). Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek 
pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků obou 
škol a dalších osob na správě škol prostřednictvím orgánu školy - školské rady.  
 
 
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 šestičlenná. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 


