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VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 

1. Volby zástupců do školské rady – voleni pedagogickými pracovníky 

Ředitelka školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady: 

• vyhlášení voleb, jehož součástí je sdělení termínu a místa konání voleb a základní informace o 
účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb 

• zajistí počet kandidátů tak, aby nebyl nižší než počet volných mandátů, tj. min. 1 

• zajistí přípravu elektronického hlasování a následné rozeslání informace pedagogickým 
pracovníkům 

• u každého kandidáta se uvede jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (obec) 

• vyzve nejpozději týden před volbami pedagogické pracovníky k účasti na volbách, v den voleb jim 
rozešle prostřednictvím programu EduPage informaci o zahájení voleb 

• zajistí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce ve vstupu do školy a na internetových stránkách 
školy 
 

Na průběh voleb dohlíží tříčlenná volební komise v čele s ředitelkou školy, případně jím pověřeným 

pracovníkem: 

• registruje každého voliče 

• volič zvolí v on-line volbě konkrétní kandidáty označením před jejich jménem, a to maximálně  
1 kandidáta (počet odpovídající počtu volných mandátů) 

• po ukončení voleb sečte volební komise hlasy a porovná počet hlasů s počtem voličů. Následně 
volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty 

• za každé označení svého jména získá kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je 
volných mandátů, je volba neplatná 

• za členy školské rady jsou v počtu, který odpovídá volným mandátům, zvoleni ti kandidáti, kteří 
získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje volební komise losováním 

• mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období 
členů školské rady je tři roky 
 

O průběhu a výsledku voleb sepíše volební komise zápis ve trojím vyhotovení, který podepíšou 

všichni členové komise. Tento zápis se předá ředitelce školy, zřizovateli a předsedovi školské rady. 

2. Volby zástupců do školské rady – voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky 

Ředitelka školy zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí zákonným zástupcům nezletilých 

žáků a zletilým žákům dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách především: 

• vyhlášením voleb, jejich součástí je sdělení termínu a místa konání voleb, základní informace  
o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb 

• vyhlášením se rozumí zveřejnění na nástěnce ve vstupu do školy a na internetových stránkách 
školy 

• zajistí, aby počet kandidátů nebyl nižší než počet volných mandátů, tj. minimálně 1. Kandidáty  
na členy školské rady se mohou stát zletilí žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků školy nebo zletilé 
osoby navržené některým ze zákonných zástupců žáků školy 

• zajistí přípravu hlasování prostřednictvím programu EduPage - před každým jménem kandidáta 
bude volný čtvereček pro označení voleného kandidáta. U každého kandidáta 
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se uvede jméno, příjmení, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu 

• vyzve nejpozději týden před volbami zákonné zástupce a zletilé žáky k účasti ve volbách, v den 
voleb jim rozešle prostřednictvím programu EduPage informaci o zahájení voleb 

• zajistí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce ve vstupu do školy a na internetových stránkách 
školy. O výsledku voleb bude rozeslána informace prostřednictvím programu EduPage 

 

Na průběh voleb dohlíží tříčlenná volební komise v čele s ředitelkou školy, případně jím pověřeným 

pracovníkem: 

• voliči jsou registrováni v programu EduPage prostřednictvím matriky. Za každého žáka volí jeho 
zákonní zástupci jedním hlasováním. Je na dohodě zákonných zástupců, který z nich bude 
hlasovat. V případě, že se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který právo volby využije jako 
první. 

• Volební akt probíhá elektronicky v programu EduPage tajným hlasováním. Volič označí v rámečku 
před jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje v počtu, který odpovídá počtu 
volných mandátů (tzn., označí maximálně 1 kandidáta). Neoznačí-li volič žádného kandidáta, 
získá jeho hlas první kandidát. 

• Po ukončení voleb volební komise zpracuje výsledky hlasování. 

• Za členy školské rady jsou v počtu, který odpovídá volným mandátům, zvoleni ti kandidáti, kteří 
získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje volební komise losováním. 

• Zvolení kandidáti se dnem voleb stávají členy školské rady. 
 

O průběhu a výsledku voleb sepíše volební komise zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni 

členové komise. Tento zápis se předá ředitelce školy, zřizovateli a předsedovi školské rady. 

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani  

na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy. 

V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období budou provedeny 

doplňovací volby, pro které bude platit stejný volební řád. 

Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, u členů jmenovaných 

zřizovatelem jejich odvoláním, odsouzením člena školské rady pro úmyslný trestný čin, úmrtím. 

V Teplicích dne 23. 8. 2021 

                 Mgr. Bc. Ivana Kopřivová 

                     ředitelka školy 

  

 

 
 
 

  


		2021-08-23T15:20:13+0200
	Mgr. Bc. Ivana Kopřivová




