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1.      Úvod
 
1.1.1.      Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, příspěvková organizace (dále jen organizace)
podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává pro volby členů školské rady
základní školy tento volební řád.

1.1.2.      Volební řád upravuje přípravu,  průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad
a zveřejňování  jejich  výsledků.  Volební  řád  je  vydáván  za  účelem  vytvoření  podmínek
pro zajištění  podílu  zákonných  zástupců  nezletilých  žáků,  zletilých  žáků  a studentů,
pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy
- školské rady. 

 2.      Věcná náplň

 
2.1.   Obecná ustanovení

2.1.1.      Třetinu  členů  školské  rady  volí  zákonní  zástupci  nezletilých  žáků  a  zletilí  žáci
a studenti  a  třetinu  volí  pedagogičtí  pracovníci  školy.  Počet  členů  školské  rady stanovuje
v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zřizovatel zvláštním rozhodnutím.

2.1.2.      Týž  člen  školské  rady  nemůže  být  současně  jmenován  zřizovatelem,  zvolen
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, nebo zvolen pedagogickými
pracovníky školy. 

2.1.3.      Členem školské rady nemůže být ředitelka školy.

2.1.4.      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.

2.2.   Speciální ustanovení

2.2.1.      Volby členů školské rady realizuje v plném rozsahu ředitelka školy, ve které bude
konkrétní školská rada působit (dále jen ředitelka). 

2.2.2.      Ředitelka  je  oprávněna  přibrat  další  osoby  (dále  jen  spoluorganizátor)
za účelem zajištění  realizace  voleb.  S přibráním  k realizaci  voleb  musí  spoluorganizátor
souhlasit.  Výkon  činností  spoluorganizátora  je  výkonem  čestné  funkce.  O osobě
spoluorganizátora  nesmí  existovat  důvodné  pochybnosti,  že  svým  konáním  naruší  řádný
průběh voleb a že z pozice spoluorganizátora ovlivní výsledky voleb.
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2.2.3.      Ředitelka  a  spoluorganizátoři  dbají  o  to,  aby  náklady  na  realizaci  voleb  byly
při zachování ostatních ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší.

2.2.4.      Volby do školské rady jsou ředitelkou vyhlašovány způsobem v místě  obvyklým
pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů.
Vyhlášení  voleb  je  zveřejněno  též  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.  Stejným
způsobem  se  zveřejňují  i další  důležité  skutečnosti  týkající  se  voleb  do  školské  rady.
Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení
obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb.

2.2.5.      Kandidátem na člena školské rady (dále také kandidát) může být každý občan plně
způsobilý k právním úkonům. Ředitelka zajišťuje zveřejnění kandidatur na člena školské rady
stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

2.2.6.      Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu
své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat
čestně a poctivě.

2.2.7.      Ředitelka  mimo jiné  eviduje  návrhy  na  kandidáty,  dbá  o  pořádek  při hlasování,
zajišťuje  hlasování  a  dozírá  na  jeho  průběh,  sčítá  hlasy  a vyhotovuje  zápis  o průběhu  a
výsledku hlasování. 

2.2.8.      Volby proběhnou  on-line prostřednictvím aplikace Edookit.

2.2.9.      Na základě výsledků hlasování ředitelka stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to
sestupně  podle  počtu  získaných  hlasů.  Při  rovnosti  hlasů  se stanoví  pořadí  losem.  Takto
sestavené pořadí zanese ředitelka školy do výsledkové listiny. Členem školské rady se stává
kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. 

2.2.10. Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Funkční období je zahájeno první ustavující
schůzí ŠR. Výsledky voleb jsou zveřejňovány ředitelkou stejným způsobem jako vyhlášení
voleb. 

2.2.11.  V případě,  že  ve  volbách  není  zvolen  žádný  člen  školské  rady  nebo není  zvolen
dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitelka školy k doplnění volných míst bez
zbytečného  odkladu  nové volby.  Pro  realizaci  nových voleb  se  použijí  ustanovení  tohoto
volebního řádu. 

2.2.12. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani
na  základě  opakované  výzvy,  jmenuje  zbývající  členy  školské  rady  ředitelka  v souladu  s
ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.

2.2.13.  V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období budou
bez  zbytečného  odkladu  realizovány  doplňovací  volby.  Pro  doplňovací  volby  se  použijí
ustanovení tohoto volebního řádu.

2.3. Volby zástupců do školské rady – voleni pedagogickými pracovníky

Ředitelka 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. 2
 zajistí  přípravu elektronického hlasování  a  následné rozeslání  informace pedagogickým

pracovníkům
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 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 je informuje o zahájení voleb
 zajistí zveřejnění výsledků voleb  na internetových stránkách školy (www.zs  -nadrazni.cz  ).

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 konkrétního kandidáta označením před jejich jménem
 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
 za člena školské rady je zvolen ten kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. V případě

rovnosti hlasů rozhoduje volební komise losováním

O průběhu a výsledku voleb sepíše volební komise zápis ve trojím vyhotovení, který podepíší
všichni členové komise. Tento zápis se předá řediteli školy, zřizovateli a předsedovi školské
rady.

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

Ředitelka 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 internetových stránkách školy
 zajistí počet kandidátů tak, aby nebyl nižší než počet volných mandátů, tj. min. 2
 kandidáty na členy školské rady se mohou stát rodiče nezletilých žáků, zákonní zástupci

nezletilých žáků navržené některým ze zákonných zástupců žáků školy
 zajistí přípravu hlasování prostřednictvím aplikace Edookit
 vyzve nejpozději týden před volbami zákonné zástupce a zletilé žáky k účasti ve volbách,

v den voleb jim rozešle prostřednictvím programu aplikace Edookit informaci o zahájení
voleb

 zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách školy (w  ww.zs-nadrazni.cz  )
 O výsledku voleb bude rozeslána informace prostřednictvím programu Edookit.

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

 Voliči jsou registrováni v Edookit prostřednictvím matriky. Za žáka volí zákonný zástupce
a to 1x bez ohledu na to, kolik dětí má ve škole. Volba probíhá formou zprávy přes aplikaci
Edookit ( elektronická ŽK )

 Po ukončení voleb volební komise zpracuje výsledky hlasování.
 Za člena školské rady je zvolen ten kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. V případě

rovnosti hlasů rozhoduje volební komise losováním.
 Zvolený kandidát se dnem voleb stává členem školské rady.
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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.

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.

2.5.   Společná ustanovení

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

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

2.3.3.      První  zasedání  školské  rady  podle  ustanovení  § 167 odst. 7  školského  zákona
svolává ředitelka školy ( říjen 2021). 

3.      Závěrečná ustanovení

a) Tento volební řád nahrazuje volební řád 7.4.2018  a je účinný od 27. 8. 2021 .

b) Řád se může měnit formou číslovaných dodatků. 

Vydala ředitelka školy Mgr. Ivana Matějíčková
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