
Volební �ád 
pro volby �len� školské rady p�i Základní škole Kostelec nad Orlicí 

 
 

�l. 1 
 
Tento volební �ád pro volby �len� školské rady (dále jen „volební �ád“) upravuje postup p�i 
volb� �len� školské rady, která je z�ízena podle zákona �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, 
základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (dále jen „školský zákon“) 
v základních, st�edních a vyšších odborných školách (dále jen „škola“) z�izovaných M�stem 
Kostelec nad Orlicí (dále jen „z�izovatel“). 
 
 

�l. 2 
Složení školské rady 

 
(1) T�etinu �len� školské rady jmenuje rada m�sta z osob zp�sobilých k právním úkon�m. 
 
(2) T�etinu �len� školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žák� a zletilí žáci a studenti      
z osob zp�sobilých k právním úkon�m. 
 
(3) T�etinu �len� školské rady volí pedagogi�tí pracovníci školy z osob zp�sobilých 
k právním úkon�m. 
 
(4) Funk�ní období �len� školské rady je t�i roky. �lenem školské rady nem�že být �editel 
školy. 
 
 

�l. 3 
Postup volby �len� školské rady 

 
(1) Uskute�n�ní voleb �len� školské rady podle tohoto volebního �ádu zajistí v souladu 
s tímto postupem �editel školy a jím stanovený p�ípravný výbor. 
 
(2) Za ú�elem volby �len� školské rady z�ídí �editel školy nejmén� t�í�lenný p�ípravný výbor. 
�leny p�ípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žák�, zletilí žáci a studenti 
a pedagogi�tí pracovníci školy, kte�í jsou podle školského zákona oprávn�ni volit �leny 
školské rady (dále jen „oprávn�né osoby“) . Tím není dot�eno právo �lena p�ípravného 
výboru být zvolen �lenem školské rady. 
 
(3) P�ípravný výbor svolává k volbám �len� do školské rady všechny oprávn�né osoby, které 
navrhují p�ípravnému výboru kandidáta na �lenství ve školské rad�. Oprávn�né osoby se 
svolávají formou oznámení, které se zve�ej�uje ve škole pr�kazným zp�sobem, nejpozd�ji 30 
dní p�ed konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby m�že 
organizovat p�ípravný výbor i jiným zp�sobem, pokud bude zajišt�na jejich v�rohodnost a 
demokrati�nost. 
 
(4) P�ípravný výbor zajiš�uje hlasovací lístky pro volby �len� školské rady a formou zápisu 
eviduje všechny osoby oprávn�né volit �leny školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, 



eviduje ú�ast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb do 
školské rady. 
(5) �leny školské rady volí oprávn�né osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, 
kterých se ú�astní alespo� jedna p�tina všech oprávn�ných osob z �ad zákonných zástupc� 
nezletilých žák� a zletilých žák� a student� a alespo� jedna polovina oprávn�ných osob z �ad  
pedagogických pracovník� školy; jinak se volby opakují. Platnost voleb do školské rady z �ad 
zákonných zástupc� nezletilých žák� a zletilých žák� a student� a z �ad pedagogických 
pracovník� se posuzuje samostatn�. 
 
(6) Na základ� výsledk� hlasování p�ípravný výbor stanoví po�adí kandidát� ve volbách. 
�leny školské rady se stávají kandidáti, kte�í získali nejvyšší po�et hlas�. P�i rovnosti hlas� se 
po�adí stanoví losem. 
 
(7) Nezvolí-li oprávn�né osoby podle �lánku 2 odst. 2 tohoto volebního �ádu stanovený po�et 
�len� školské rady ani na základ� opakované volby, jmenuje zbývající �leny školské rady 
�editel školy. 
 
(8) Souhrnný zápis o volbách všech �len� do školské rady p�edává p�ípravný výbor zvolené 
školské rad� a �editeli školy, který je povinen zaslat kopii zápisu z�izovateli. 
 
(9) Dopl�ovací volby na uvoln�ná místa do školské rady se organizují obdobn� jako volby 
�ádné. 
 
 

�l. 4 
Záv�re�ná ustanovení 

 
(1) �lenství ve školské rad� je �estné; zaniká uplynutím funk�ního období, odstoupením, 
úmrtím, odsouzením �lena pro úmyslný trestný �in, odvoláním. �lenství v rad� v p�ípad� 
pedagogického pracovníka dále zaniká, pokud p�estane být zam�stnancem školy. 
 
(2) �leny školské rady m�že odvolat shromážd�ní nadpolovi�ní v�tšiny oprávn�ných osob za 
podmínky, že s tím souhlasí alespo� dv� t�etiny p�ítomných oprávn�ných osob. 
 
(3) Tento volební �ád byl schválen usnesením Rady m�sta Kostelce nad Orlicí ze dne 12. zá�í 
2005  a  nabývá ú�innost dnem   schválení.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Ivana �ervinková 
                                                                                             starostka m�sta Kostelec nad Orlicí 


