
Pravidla voleb do školské rady

Pravidla se týkají voleb do školské rady řádných, předčasných nebo doplňovacích podle § 167

školského zákona v platném znění a Zřizovací listiny školské rady vydané dne 30. 9. 2019

starostou obce Únětice.

Voleni  jsou  členové  z  řad  zákonných  zástupců  žáků  základní  školy  a  pedagogických

pracovníků základní školy.  V případě řádných voleb 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých

žáků  a  2  členy  volí  pedagogičtí  pracovníci  základní  školy.  V  případě  předčasných  nebo

doplňovacích voleb se volí tolik členů, kolik jich chybí do počtu vedeném ve zřizovací listině

školské rady.

Volby  zajišťuje  ředitel  školy.  Ředitel  školy  určuje  časový  harmonogram  voleb  podle

aktuálních podmínek a potřeb.

Volby členů školské rady volených zákonnými zástupci žáků základní školy

1. Ředitel školy písemně informuje zákonné zástupce žáků o přípravě voleb do školské

rady. Součástí je i informace o možnosti podávat návrhy na kandidáty a termín, do

kdy mohou být kandidáti navrhováni.

2. Po skončení termínu pro návrh kandidátů ředitel všechny navržené kandidáty osloví.

Kandidáti,  pokud  již  neučinili,  písemně  odsouhlasí  svou  kandidaturu.  Kandidáti

dostanou prostor pro svou písemnou prezentaci v prostorách školy. 

3. Ředitel školy písemně informuje zákonné zástupce žáků o navržených kandidátech a

místě,  kde  jsou  dostupné  prezentace  jednotlivých  kandidátů.  Dále  informuje  o

termínu a způsobu odevzdání hlasovacích lístků.

4. Volby  se  konají  v jeden  den.  Každý  volič  má  jeden  hlas;  má-li  nezletilý  žák  více

zákonných zástupců, mají tito dohromady jeden hlas (voličem může být pouze jeden

z nich).

5. Na hlasovacím lístku může volič označit pouze jednoho kandidáta. Hlas je neplatný

pokud nikdo není označen, nebo je označeno více kandidátů. 

6. Zvoleni  jsou  ti  kandidáti,  kteří  obdrží  nejvyšší  a  druhý  nejvyšší  počet  hlasů  od

zákonných zástupců nezletilých žáků; v případě rovnosti hlasů rozhodne mezi těmito

kandidáty los. Losování provede ředitel školy za účasti alespoň třetiny pedagogických



pracovníků  školy.  Pokud  se  podaří  naplnit  kapacitu  školské  rady  kandidáty,  kteří

obdrželi shodný nejvyšší počet hlasů, losování se nekoná.

7. Ředitel školy písemně informuje zákonné zástupce žáků o výsledcích voleb. Výsledky

jsou rovněž uveřejněny v prostorách školy.

8. Veškeré písemné informace řediteli školy jsou zákonným zástupcům školy předávány

prostřednictvím žákovské knížky žáka.

Volby členů školské rady volených pedagogickými pracovníky základní školy

1. Ředitel školy písemně informuje pedagogické pracovníky školy o přípravě voleb do

školské  rady.  Součástí  je  i  informace  o  možnosti  podávat  návrhy  na  kandidáty  a

termín, do kdy mohou být kandidáti navrhováni. Pedagogickými pracovníky se myslí

všichni  pracovníci,  kteří  se  podílí  na  výchově  a  vzdělávání  v  rámci  základního

vzdělávání  nebo školní  družiny bez ohledu na typ pracovního poměru,  event.  výší

pracovního úvazku.

2. Po skončení termínu pro návrh kandidátů ředitel všechny navržené kandidáty osloví.

Kandidáti písemně odsouhlasí svou kandidaturu.

3. Ředitel školy písemně informuje v prostorách školy o navržených kandidátech. Dále

informuje  o  termínu  a  způsobu  odevzdání  hlasovacích  lístků.  Z  důvodu  různého

rozložení pracovní doby jednotlivých pedagogických pracovníku v týdnu, mohou být

hlasovací lístky zaslány i prostřednictvím e-mailu k rukám ředitele školy.

4. Volby se konají v jeden den. Každý volič má jeden hlas.

5. Na hlasovacím lístku může volič označit pouze jednoho kandidáta. Hlas je neplatný

pokud  nikdo  není  označen,  nebo  je  označeno  více  kandidátů.  Pro  volbu

prostřednictvím e-mailu se použijí pravidla analogicky.

6. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrží nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů; v případě

rovnosti hlasů rozhodne mezi těmito kandidáty los. Losování provede ředitel školy za

účasti  alespoň  třetiny  pedagogických  pracovníků  školy.  Pokud  se  podaří  naplnit

kapacitu školské rady kandidáty, kteří obdrželi shodný nejvyšší počet hlasů, losování

se nekoná.

7. Ředitel školy písemně informuje zákonné zástupce žáků o výsledcích voleb. 

V Úněticích dne 18. října 2019 Mgr. Bc. Martina Hovorková

               ředitelka školy
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