
VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 

při střední škole, jejíž činnost vykonává organizace Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace 

 

1. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (oprávněné 

osoby), se volí přímou volbou. 

2. Délka funkčního období členů školské rady je tři roky. 

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

nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

4. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady zákonnými zástupci 

nezletilých žáků a zletilými žáky. 

5. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, a třetina členů 

školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou. 

6. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. 

7. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy 

k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, 

zletilí žáci nebo pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni 

volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena volební komise být zvolen členem školské 

rady. 

8. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 

školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí 

žáci a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty 

na členství ve školské radě. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které 

zveřejňuje volební komise ve škole nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje 

datum, dobu a místo konání voleb. Návrhy a seznamy kandidátů musí být podány a následně 

zveřejněny nejpozději 15 dní před termínem konání voleb. 

9. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady, 

formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého 

volebního práva, zaznamenává účast v hlasování a formou zápisu vyhlašuje souhrnné výsledky voleb 

do školské rady. 

10. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob 

v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků. Dále se 

za platné považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob 

v případě volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy. 

11. Případné opakování voleb členů školské rady z důvodu nízké účasti oprávněných osob se uskuteční 

nejdříve za patnáct a nejpozději za třicet dnů. 

12. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované volby, 

jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

13. Za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jedním hlasem kterýkoliv ze zákonných zástupců, 

tzn. při vyšším počtu sourozenců docházejících do téže školy má jejich zákonný zástupce přiměřený 

počet hlasů.  

14. Každá oprávněná osoba zakroužkuje ve volebním lístku jednoho nebo dva kandidáty. Pokud bude 

volební lístek prázdný, popř. bude zakroužkováno více kandidátu, je neplatný.  

15. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské 

rady se stávají kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů na 

posledním volitelném místě za člena školské rady proběhne další kolo voleb kandidátů umístěných 

na tomto místě. Jestliže kandidát nebude zvolen ani v tomto kole, ať již z důvodu rovnosti hlasů 

kandidátů nebo neúčasti alespoň jedné pětiny všech oprávněných osob v případě volby člena školské 

rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků, jmenuje člena školské rady ředitel školy. 

16. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jej předává zvolené 

školské radě Ředitel školy svolává první zasedání školské rady. 

 

V Krnově 18. 10. 2018 
 


