
Starosta obce Olšany u Prostějova podle §167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává s účinností 
od 20. 10. 2022. 

Volební řád školské rady Základní školy a Mateřské školy Olšany u Prostějova 

Čl. 1) Složení a počet členů školské rady 

1. Počet členů školské rady je stanoven na 3. 
2. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel. 

Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků. 
Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy. 

3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen 

zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 
4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

 

Čl. 2) Příprava voleb do školské rady 

 

1. Volby v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy. Volby členů školské 
rady řídí nejméně tříčlenný přípravný výbor, který jmenuje ředitel školy. Členy 
přípravného výboru mohou být pracovníci školy i zákonní zástupci nezletilých žáků. Tím 
není dotčeno právo člena přípravného výboru být zvolen členem školské rady. 

2. Přípravný výbor svolává k volbám členů školské rady oprávněné osoby, kterými jsou 
podle §167 odst. 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 nejméně 7 dnů před konáním voleb do školské 
rady.     Účastníky informuje o datu, době a místě konání voleb. Zároveň je vyzve 
k podání návrhů na kandidáty na členy školské rady, stanoví lhůtu a způsob podání 
návrhů.  

3. Přípravný výbor dále: 
a) přijímá návrhy na kandidáty na členy školské rady 

b) návrhy na kandidáty eviduje; jejich seznam zveřejní nejpozději 2 dny před 
termínem konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole a na webových 
stránkách školy 

c) zajišťuje hlasovací lístky pro volbu členů školské rady, barevně odliší hlasovací lístky 
pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků od hlasovacích lístků pro volbu za 
pedagogické pracovníky školy 

d) eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady 

e) zaznamenává výsledky hlasování 
f) pořizuje zápis o volbách a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady 

  

 

  



Čl. 3) Volba členů školské rady 

  

1.     Členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci 
školy tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební 
urny, zapečetěné razítkem školy. 

2.     Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci. Každý zákonný zástupce má pouze 
jeden hlas bez ohledu na počet dětí navštěvujících školské zařízení 

3.     Na hlasovacím lístku, který je určen pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků a 
na hlasovacím lístku, který je určen pro volbu za pedagogické pracovníky školy, může 
být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen. Je-li zatržen vyšší 
počet kandidátů, hlasovací lístek je neplatný. 

4.     Na základě výsledků hlasování přípravný výbor sestaví pořadí kandidátů zvolených za 
členy školské rady (zvlášť za každou skupinu). 

5.     Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při 
rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. 

6.      Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na 
základě opakované volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

7.      Přípravný výbor zpracuje zápis o provedených volbách a předá jej řediteli školy. 
   Zápis obsahuje: 

-         návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny, 
-         počet vydaných hlasovacích lístků, počet vrácených hlasovacích lístků a 

počet platných hlasů za obě skupiny, 
-         jména zvolených členů školské rady za obě skupiny, 
-         jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb 

8.  Ředitel školy svým podpisem zápis potvrdí a předá vše bez zbytečného odkladu 
zřizovateli a zvoleným členům školské rady. 

  

 

Čl. 4) Ustavení školské rady 

  

1. První zasedání školské rady svolá ředitel školy nejpozději do 30 dnů po 

provedených volbách. 
2. Na svém prvním zasedání si školská rada: 

a) se souhlasem nadpoloviční většiny svých členů volí předsedu a místopředsedu 
školské rady, tyto může v průběhu funkčního období odvolávat a volit 
nadpoloviční většinou svých členů 

b) upraví podrobnosti způsobu své práce jednacím řádem. 
  

  




