
Město Dvůr Králové nad Labem vydává v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů,  

 

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

Článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad a zveřejňování 

jejich výsledků (dále jen „realizace voleb”). Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek 

pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy a 

dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy - školské rady   Pravomoci školské rady 

určuje ustanovení § 168 školského zákona. 

Článek II. 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY 

1. Školská rada je šestičlenná a je složena ze jmenovaných a volených členů následovně: 

a) třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, 

b) třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, 

c) třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

2. Členem školské rady může být fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb, 
případně v den jmenování, je plně způsobilá k právním úkonům, vyslovila souhlas se jmenováním 

nebo kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s tímto volebním řádem. 

3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci 

nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy 

nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani 
jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 

5. Funkční období členů školské rady je tři roky. 

 

Článek III. 

VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 

1. Řádné uskutečnění voleb do školské rady zajišťuje v souladu s volebním řádem ředitel školy 

prostřednictvím volební komise. Členy volební komise jmenuje ředitel školy. Volební komise 

koordinuje průběh a provedení voleb, zejména po organizačně technické stránce, připravuje 

výsledkovou listinu a písemný protokol o průběhu voleb členů školské rady. 

2. Ředitel školy jmenuje tříčlennou volební komisi, v případě sloučených základních škol jmenuje 
tříčlennou komisi i pro každé místo poskytovaného vzdělávání, které bude dbát na řádný průběh 



voleb do školské rady. Za členství ve volební komisi nenáleží odměna. Členem volební komise 

nemůže být osoba, o níž lze důvodně předpokládat, že funkci člena volební komise nebude 
vykonávat řádně. Členem volební komise nemůže být kandidát na členství ve školské radě. 

3. 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. 

4. Volby členů školské rady musí proběhnout nejpozději 30 dnů před uplynutím funkčního období 
dosavadních členů školské rady. 

5. Volby členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a volby členů školské rady 

volených pedagogickými pracovníky školy probíhají tajným hlasováním. 

6. Zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci (dále jen „oprávnění voliči”) sdělí 
volební komisi kandidáty na členství ve školské radě.  

7. Ředitel školy určí způsob a lhůtu pro navrhování kandidátů. Ředitel školy současně určí datum, 

místo konání a způsob konání voleb. 

8. Volba členů školské rady probíhá osobně. 

9. Informace dle odst. 7 zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě v budově školy a rovněž 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Sdružuje-li škola více míst poskytovaného vzdělávání, 
zveřejní tyto informace, kromě způsobu umožňujícího dálkový přístup, alespoň v budově, kde 

sídlí ředitelství školy. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně 14 dní před konáním voleb. 

10. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů volených zákonnými 

zástupci nezletilých žáků a volební listinu kandidátů volených pedagogickými pracovníky školy. 

Tyto volební listiny zveřejní ředitel školy nejméně 14 dní před konáním voleb na veřejně 
přístupném místě v budově školy a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

11. Oprávněný volič volí označením pořadových čísel vybraných kandidátů na volebním lístku. Platný 

hlas je takový, který počtem označených pořadových čísel kandidátů na volebním lístku 

nepřevyšuje počet členů školské rady volených příslušnou skupinou voličů dle čl. II odst. 1. 

12. Volební komise zpracuje výsledky voleb a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu 

získaných hlasů. Kandidáti s největším počtem získaných hlasů se stávají členy školské rady. Při 

rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.  

13. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a 
rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zvolení za člena školské rady sdělí ředitel školy 

úspěšným kandidátům písemně. 

14. O průběhu voleb členů školské rady se vyhotovuje písemný protokol, který obsahuje: přehled 

kandidátů, datum zveřejnění informací dle odst. 7 datum konání voleb celkový počet 

oprávněných voličů, počet zúčastněných oprávněných voličů a výsledkovou listinu voleb (pořadí 
kandidátů, včetně počtu získaných hlasů v absolutním i procentuálním vyjádření). Písemný 
protokol se vyhotovuje samostatně pro volby členů školské rady volených zákonnými zástupci 

nezletilých žáků a samostatně pro volby členů školské rady volených pedagogickými pracovníky 
školy. Protokol stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem. 

15. Kopii protokolu o průběhu voleb členů školské rady zašle ředitel školy zřizovateli prostřednictvím 

odboru školství, kultury a sociálních věcí, Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, včetně 
příloh bez seznamu zvolených členů školské rady a volebních lístků zúčastněných voličů. Originál 
protokolu o průběhu voleb členů školské rady včetně příloh zůstává škole a je uložen na 
ředitelství školy. 



16. 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. 

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

Článek IV. 

VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY, STANOVENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU 

1. Školská rada na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu a stanoví jednací řád školské rady. 

První zasedání školské rady svolává ředitel školy. 

 

Článek V. 

PŘEDČASNÉ A DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 

1. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy 

alespoň většina voličů oprávněných podle § 167, odstavce 2 školského zákona volit tohoto člena 
školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. 

2. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s tímto volebním řádem konají, přestane-li být 
volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených 

v odst. 4 písm. a) až e) tohoto článku. Funkční období člena školské rady zvoleného v 

předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady 

zvolených v bezprostředně předcházejících řádných volbách. 

3. Doplňovací volby se konají též v případě úmrtí voleného člena školské rady. 

4. 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 článku II odst. 2, 

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, požádá-li školská 
rada ředitele školy o provedení doplňovacích voleb, dnem doručení takové žádosti 

řediteli školy, 

e) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním 
pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, kdy 
přestane být tento nezletilý žák žákem školy, 

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

podle odst. 1. 

 

Článek Vl. 

SPOLEČNÍ USTANOVENÍ 

1. Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů. 

2. Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízena školská rada, jejíž 
členové jsou ve volbách voleni. 



3. Bylo-li zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem pochybení 

ředitele školy či volební komise při realizaci voleb do školské rady dle tohoto volebního řádu, je 

zřizovatel oprávněn nařídit řediteli školy opakování voleb (řádných, předčasných  
i doplňovacích).  

Článek VII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tímto se ruší Volební řád školské rady při základních školách zřízených Městem Dvůr Králové nad 
Labem, schválený usnesením č. R/1014/2010 – 132. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 

18.10.2010. 
 

2. Tento volební řád vydala Rada Města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/522/2021 - 88. 

RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 1.9.2021. 

3. Tento volební řád nabývá účinnosti dne 2.9.2021. 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 2.9.2021 

 

 

 

      Ing. Jan Jarolím v.r. 

      Starosta města  


