
Obec Kuchařovice, 8. května 211 Kuchařovice 

Volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole Kuchařovice 

Obec Kuchařovice Usnesením Rady obce Kuchařovice ze dne 3. 9. 2018  podle §102 odst. 2 písm. b 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle §167 odstavce 

2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), vydává s účinností od  1. 9. 2018 tento 

Článek 1 Volby z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků školy 

1. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor, který jmenuje ředitel školy. 

2. Členy přípravného výboru mohou být pracovníci školy i zákonní zástupci nezletilých žáků. 

3. Přípravný výbor svolává k volbám členů školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle §167 

odstavce 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. 

4. Oprávněné osoby navrhují přípravnému výboru kandidáty na členy ve školské radě za: 

-  zákonné zástupce nezletilých žáků 

a za 

-  pedagogické pracovníky školy   

5. Oprávněné osoby se svolají k volbám formou oznámení, které se zveřejní ve škole, nejpozději 30 

dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby může organizovat 

přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. 

6. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje 

všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává 

výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb do školské rady. 

7. Přípravný výbor určí termín zahájení a ukončení voleb. 

8. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby 

kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. 

9. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách za zákonné 

zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogické pracovníky školy. 

10. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor zřizovateli a řediteli školy. 

11. Doplňovací volby na uvolněná místa do rady školy se organizují obdobně jako volby řádné. 

12. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím nebo 

odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. 

Článek 2. organizace voleb  

1. Zřizovatel jmenuje 1/3 členů školské rady 

Členy školské  rady jmenuje  zřizovatel   školy  ze zletilých  občanů, kteří jsou členy  obecního  

zastupitelstva. Při jmenování členů školské rady přihlíží zřizovatel  k návrhu ředitele školy.  

 



 2. Ředitel školy jmenuje přípravný výbor, který zajistí volby do školské rady (1/3 zákonní 

zástupci nezletilých žáků, 1/3 pedagogičtí pracovníci školy). 

Viz volební řád 

3.  Přípravný výbor zorganizuje volby do školské rady. 

Viz volební řád 

4. Zřizovatel zajistí vznik školské rady (postačující je rozhodnutí rady, může vydat zřizovací listinu) 

Zřizovatel  zašle  škole a přípravnému výboru rozhodnutí rady obce o zřízení školské rady nebo 

zřizovací listinu, dále přílohy se jmény a adresami členů /člena/ školské rady, které /ho/ jmenoval,  u  

údajů o volených členech školské rady vychází ze  zápisu o  volbách členů školské rady. 

 

 

 

 

 

V Kuchařovicích   dne 28. 8. 2018                                       ---------------------------------- 

                                                                                                       Bc. Lubomír Mlejnek 

                                                                                                     starosta obce Kuchařovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Školská rada 

(1) Školská rada   Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 168 

 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a 

navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve 

školství a dalším orgánům státní správy. 

i) podává návrh na odvolání ředitele, 

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k 

dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel 

školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování 

informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. 

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce 

od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy 

předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. 

Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná 

dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, 

rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. 

(4) Školská rada podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 185 se ustaví do 1 roku od nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Do ustavení školské rady podle tohoto zákona vykonává její funkci rada 

školy zřízená podle dosavadních právních předpisů. 

 

2. Stanovení počet členů školské rady zřizovatelem 

Zřizovatel (rada obce) stanovuje počet členů rady podle  zákona 561/2004 Sb., § 167 odst. 2, 

školského zákona. 

1/3 zřizovatel 1/3 zákonní zástupci žáků 1/3 pedagogičtí pracovníci Celkem členů 

1 1 1 3 

 

Ad 1 Zřizovatel jmenuje 1/3 členů školské rady. 



Členy školské  rady jmenuje  zřizovatel   školy  ze zletilých  občanů, kteří jsou členy  obecního  

zastupitelstva. Při jmenování členů školské rady přihlíží zřizovatel  k návrhu ředitele školy.  

 

Ad 2. Ředitel školy jmenuje přípravný výbor, který zajistí volby do školské rady (1/3 zákonní 

zástupci nezletilých žáků, 1/3 pedagogičtí pracovníci školy). 

Viz volební řád 

Ad 3. Přípravný výbor zorganizuje volby do školské rady. 

Viz volební řád 

Ad. 4. Zřizovatel zajistí vznik školské rady (postačující je rozhodnutí rady, může vydat zřizovací listinu) 

Zřizovatel  zašle  škole a přípravnému výboru rozhodnutí rady obce o zřízení školské rady nebo 

zřizovací listinu, dále přílohy se jmény a adresami členů /člena/ školské rady, které /ho/ jmenoval,  u  

údajů o volených členech školské rady vychází ze  zápisu o  volbách členů školské rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


