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V O L E B N Í   Ř Á D 
 

ŠKOLSKÉ   RADY 
 
  

Základní školy v Golčově Jeníkově se sídlem v Golčově 
Jeníkově (dále jen „škola“) zřízené dne 1. 1. 2003 usnesením 

zastupitelstva Města Golčův Jeníkov  
č. 040/2002 ze dne 27. 6. 2002 jako zřizovatele  

v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. 
 

I. 
 
 Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
 

II. 
 
 Školská rada Základní školy v Golčově Jeníkově má 6 členů. Dva členy školské rady 
jmenuje zřizovatel, dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a dva členy 
školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 
 Členem školské rady nemůže být ředitel školy.  
 Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 
zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 
  

III. 
 
 Funkční období členů školské rady je tři roky. 
 

IV. 
 
 Ředitel školy je povinen v souladu s tímto volebním řádem zajistit řádné uskutečnění voleb 
školské rady, a to tak, aby noví členové školské rady byli zvoleni nejpozději do konce měsíce 
května příslušného roku. Ředitel školy je dále povinen zajistit, aby zákonní zástupci nezletilých 
žáků a pedagogičtí pracovníci školy (dále jen „oprávněné osoby“) předložili nejpozději 30 dnů před 
konáním voleb seznam kandidátů.  
 Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které ředitel školy zveřejňuje ve 
škole, a to nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení musí obsahovat alespoň datum a 
místo konání voleb. 
Volby do školské rady se uskutečňují přímým a tajným hlasováním oprávněných osob. V případě 
voleb členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků je počet možných platných 
hlasů dán součtem počtu nezletilých žáků. Za každého nezletilého žáka bude vydán jeden 
hlasovací lístek. Volbu může provést kterýkoliv ze zákonných zástupců nezletilého žáka. 
Ředitel školy je povinen zajistit hlasovací lístky pro volby členů školské rady. Ředitel školy 
společně se dvěma zástupci zřizovatele formou zápisu eviduje všechny oprávněné osoby volit 
členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky o hlasování, na základě 
výsledků hlasování stanoví pořadí kandidátů ve volbách, vyhlašuje výsledky voleb. 

Nad průběhem voleb dohlíží tříčlenná komise jmenovaná ředitelem školy. 
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 Voleb do školské rady se musí zúčastnit zákonní zástupci alespoň třetiny nezletilých žáků a 
alespoň třetina pedagogických pracovníků školy. 
 V případě, že se voleb nezúčastní potřebný počet zákonných zástupců nezletilých žáků, 
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 
 O pořadí jednotlivých kandidátů rozhoduje počet odevzdaných platných hlasů. Při rovnosti 
hlasů se stanoví pořadí kandidátů losem. 
 Podle výsledků voleb se stanoví dva náhradníci za každou skupinu oprávněných osob. 
 

V. 
 
 Členství ve školské radě zaniká: 
 

1) uplynutím funkčního období 
2) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady 
3) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do 

rukou předsedy školské rady 
4) jmenováním do funkce, jejíž výkon je neslučitelný s členstvím ve školské radě 
5) úmrtím 
6) zrušením školské rady 
7) skončením pracovního poměru pedagogického pracovníka školy 
8) v případě zákonného zástupce tím, že tento žák přestal být žákem školy 

 
 
Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny všech oprávněných osob. 
 

VI. 
 
 Uvolní-li se během funkčního období místo člena školské rady, který byl zvolen zákonnými 
zástupci nezletilých žáků, nastoupí na jeho místo jimi zvolený náhradník. Jinak se koná do 30 dnů 
nová volba. Pokud v takové volbě nedojde ke zvolení nového člena školské rady, jmenuje člena 
školské rady ředitel školy.  
 Uvolní-li se během funkčního období místo člena školské rady, který byl zvolen 
pedagogickými pracovníky, nastoupí na jeho místo jimi zvolený náhradník. Jinak se koná do 30 
dnů nová volba. Pokud v takové volbě nedojde ke zvolení člena školské rady, jmenuje člena 
školské rady ředitel školy.  
 Doplňovací volby na uvolněná místa se organizují obdobně jako volby řádné. 
 

VII. 
 
 Jmenovaní a zvolení členové školské rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, 
a to nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Předsedu a místopředsedu školské rady 
může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou všech 
svých členů. 
 

VIII. 
 
 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 většiny všech členů školské rady.  
 
 
V Golčově Jeníkově dne 26. 4. 2012    
 

………………………………… 
              Město Golčův Jeníkov 
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