
Město Horaž ďovice, Mírové nám. 1, 341 01 Horaž ďovice 
 

__________________________________________________________ 
 
 

V souladu s ustanovením § 167  odst. 2 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, st ředním, vyšším odborném a  jiném vzd ělávání (školský zákon), ve 
znění pozd ějších p ředpis ů   
 

v y d á v á 
 

Město Horaž ďovice jako z řizovatel Základní školy a Základní um ělecké školy 
Horažďovice, p říspěvková organizace 

 
 

VOLEBNÍ ŘÁD 
pro volbu členů školské rady 

 
I. 

 
Školská rada je zřizována při základních školách, středních školách a vyšších odbor-
ných školách podle ustanovení § 167 a následujících školského zákona. 

 
 

II. 
 

Usnesením Rady města Horažďovice č. 81/15 ze dne 27. 7. 2005 se s účinností od 
1. září 2005 zřídila Školská rada při Základní škole Horažďovice, Blatenská ul. 540, 
okres Klatovy a Rada města Horažďovice určila, že školská rada je devítičlenná. 

 
 

III. 
 

Složení školské rady: 
 

- třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel 
- třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků  
- třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci dané školy 

 
 

IV. 
 

1. Funkční období  členů školské rady je tři roky.  
2. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen 

zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky 
školy.  

3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.  
4. Funkce člena školské rady skončí: 



A) uplynutím funkčního období, 
B) před uplynutím funkčního období: 

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy 
školské rady, 

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena škol-
ské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, 

c) jmenováním do funkce ředitele školy, 
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání škol-

ské rady, 
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen 

v předčasných volbách dle části V., bod 2. tohoto volebního 
řádu, 

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být 
v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástup-
ců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák 
žákem školy. 

 
 

V. 
 

1. Volby do školské rady se konají tajným hlasováním. Ředitel školy zajistí v sou-
ladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Volbu 
zajistí tak, aby zákonní zástupci nezletilých žáků školy a pedagogičtí pracov-
níci školy měli stejné podmínky. 

2. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o 
to ředitele školy alespoň většina: 

a) zákonných zástupců nezletilých žáků nebo 
b) pedagogických pracovníků školy. 

V případě konání těchto předčasných voleb se postupuje dle tohoto volebního 
řádu. 

3. Doplňovací volby do školské rady se konají, přestane-li být volený člen škol-
ské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanove-
ných v části IV., oddíl B), písm. a) – d).          
V případě konání těchto doplňovacích voleb se postupuje dle tohoto volebního  
řádu. 
Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňova-
cích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených 
v řádných volbách. 

 
 

VI. 
 
Ředitel školy vyhlásí termín voleb a k volbám svolá osoby oprávněné volit své zá-
stupce do školské rady formou oznámení, které zveřejní ve škole, popřípadě nepo-
vinně ještě i jiným vhodným způsobem nejpozději 30 dnů před konáním voleb. 
Oznámení obsahuje datum, čas a místo konání voleb a způsob jak, komu a do kdy 
mohou být navrhováni kandidáti.  Oprávnění navrhovat kandidáty mají pedagogičtí 
pracovníci (pro členy školské rady jimi volené) a zákonní zástupci nezletilých žáků 
(pro členy školské rady jimi volené). Kandidátem může být zletilá fyzická osoba, která 
je plně způsobilá k právním úkonům. Oprávněnými voliči jsou pedagogičtí pracovníci 



pro své kandidáty a zákonní zástupci nezletilých žáků pro své kandidáty do školské 
rady. Každého nezletilého žáka při volbě zastupuje  jeden zákonný zástupce, který 
má jeden hlas. 
 

VII. 
 
S návrhem kandidátů na členy školské rady budou zákonní zástupci nezletilých žáků 
a pedagogičtí pracovníci seznámeni nejméně 14 dní před uskutečněním voleb. Údaje 
o kandidátech mohou být zveřejněny jen po jejich souhlasu s kandidaturou. 
 
 

VIII. 
 

Ředitel školy zajistí přípravu seznamů voličů ke dni voleb zvlášť pro pedagogické 
pracovníky a zvlášť pro zákonné zástupce nezletilých žáků.  Členy školské rady se 
stávají kandidáti s nejvyšším počtem hlasů oprávněných osob zúčastněných ve vol-
bách. Ostatní kandidáti, kteří nebudou na místech zvolených členů školské rady, se 
považují za náhradníky, kteří se v pořadí dle počtu získaných hlasů stanou v případě 
zániku členství zvoleného člena ve školské radě, a to z důvodu stanovených v části 
IV. oddíl B), písm. f), platnými členy školské rady. V případě zániku členství ve škol-
ské radě, kdy nenastoupí náhradník, budou provedeny doplňovací volby podle tohoto 
volebního řádu. 
 
  
 

IX. 
 

Ředitel školy zajišťuje hlasovací lístky, které musí být vytištěny písmem téhož druhu 
a stejné velikosti, na papíru téže barvy a  týchž  rozměrů, v záhlaví lístku bude uve-
dena skupina (pedagogové/zákonní zástupci nezletilých žáků) a počet kandidátů, 
který má být zvolen.  Hlasovací lístky budou opatřeny otiskem  razítka školy. Pořadí 
kandidátů na hlasovacích lístcích  bude označeno arabskými číslicemi a bude uve-
den titul, jméno, příjmení a trvalé bydliště kandidáta, a to podle příjmení dle abecedy. 

 
 

X. 
 

Ředitel školy stanoví nejméně tříčlenný přípravný výbor pro volby členů do školské 
rady včetně jmenování jeho předsedy. Přípravný výbor eviduje návrhy kandidátů, 
zabezpečuje hlasování, zaznamenává počet oprávněných voličů a počet voličů zú-
častněných ve volbách, výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb zástupců zá-
konných zástupců nezletilých žáků a zástupců pedagogických pracovníků na veřejně 
přístupném místě ve škole. Přípravný výbor pořizuje zápis o průběhu voleb a výsled-
ku voleb.  
 
 

XI. 
 
Volič je povinen prokázat svou totožnost. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. Na hlasovacím lístku označí volič zakroužkováním pořadového čísla 



kandidáty, které volí, a to maximálně do počtu volených kandidátů. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Lístky, na 
kterých je označeno více kandidátů, než je volený počet, jsou neplatné. Upravený 
hlasovací lístek volič vloží do volební schránky. 
 
 
 

XII. 
 
Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. 
Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých 
žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje 
zbývající členy školské rady ředitel školy. 

 
 
 

XIII. 
 

Zápis o průběhu voleb do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy. Ředitel 
školy oznámí písemně zvolenému členovi jeho členství ve školské radě s uvedením 
doby funkčního období. Ředitel školy svolává první zasedání školské rady nejpozději 
do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. 
O výsledku voleb do školské rady podá ředitel školy do deseti dnů od uskutečnění 
voleb zprávu zřizovateli. 
 
 

XIV. 
 
Tento volební řád je platný ode dne jeho schválení Radou města Horažďovice. 
Tento volební řád ruší volební řád schválený usnesením Rady města Horažďovice 
č. 27/31 ze dne 10. října 2011. 
 
Tento volební řád byl schválen usnesením Rady města Horažďovice č. 49/42 ze dne 
1. října 2012. 
 

 
 
 
 

Mgr. Karel Zrůbek 
   starosta města 

 
 
 
 
 
 
 


