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Ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

 

vydává 

město Buštěhrad 

IČO 00234214 

sídlem Revoluční 1, Buštěhrad 273 43 

 

jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla Buštěhrad, okres 

Kladno IČO …618 942 73 sídlem Tyršova 77, Buštěhrad 273 43 tento volební 

řád pro konání voleb do školské rady. 

 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

1.1. Školská rada (dále jen „rada“), jako orgán školy, umožňuje účast rodičů, 

zástupců zřizovatele a pedagogických pracovníků školy na správě školy.  

 

1.2. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. 

jejich zákonných zástupců, za práci školy, a zvýšení vlivu veřejnosti na 

chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.  

 

 

Čl. 2 

Členství ve školské radě 

 

2.1. Členem rady může být každá svéprávná fyzická osoba, která vyslovila 

souhlas se jmenováním nebo kandidaturou a byla řádně jmenována nebo 

zvolena v souladu s tímto řádem. 

 

2.2. Členem rady nemůže být ředitel školy (dále jen „ředitel“). Členem rady 

může být jiný pedagogický pracovník školy. 

 

2.3. Školská rada je devítičlenná. Třetinu školské rady tvoří zástupci 

zřizovatele, třetinu zástupci rodičů žáků a třetinu zástupci pedagogického 

sboru základní školy. 

 

2.4. Funkční období školské rady je tříleté. Každý může zastávat funkci člena 

rady opakovaně. 
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2.5. Funkce člena rady vzniká: 

 

2.5.1. zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování, volební období člena 

rady začíná v den určený ředitelem při vyhlášení voleb (zástupci z řad 

rodičů) 

2.5.2. jmenováním zřizovatelem školy (zástupci z řad zřizovatele) 

2.5.3. zvolením na pedagogické radě (zástupci z řad školy) 

 

2.6. Funkce člena rady zaniká: 

 

2.6.1. dnem ukončení volebního období 

2.6.2. odstoupením; účinek nastává dnem doručení odstoupení do sídla školy 

2.6.3. odvoláním; účinek nastává rozhodnutím zřizovatele, resp. rozhodnutím 

oprávněných voličů 

2.6.4. neslučitelností funkcí; účinnost nastává skutečností, která způsobí 

neslučitelnost funkcí, ledaže se nové funkce, kterou by měl zastávat, člen 

rady výslovně vzdá 

2.6.5. ztrátou volitelnosti  

2.6.6. úmrtím 

 

 

Čl. 3 

Volební kurie 

 

3.1. Rada je složena ze jmenovaných a volených členů. 

 

3.2. Jedna třetina členů rady je jmenována zřizovatelem. Druhá třetina členů 

rady je volena zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. Třetí třetina 

členů rady je volena pedagogickými pracovníky dané školy na 

pedagogické radě. 

 

3.3. Kolektiv oprávněných voličů z řad zákonných zástupců školy tvoří 

samostatnou volební kurii (oprávnění voliči z řad rodičů). Kolektiv 

oprávněných voličů z řad pedagogických zaměstnanců školy tvoří 

samostatnou volební kurii (oprávnění voliči z řad pedagogů). Pokud by 

oprávněný volič byl členem obou kurií, je oprávněn v každé z nich 

hlasovat samostatně. 

 

3.4. Týž člen rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen 

zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými 

pracovníky školy. 
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Čl. 4 

Jmenování 

 

4.1. Zřizovatel jmenuje ve spolupráci s ředitelem školy třetinu členů rady. 

Jejich volební období začíná dnem určeným v rozhodnutí o jmenování. 

 

4.2. Zanikne-li v průběhu funkčního období z jakéhokoliv důvodu funkce 

jmenovaného člena rady, jmenuje na zbytek volebního období, které 

příslušelo původně jmenovanému členu, zřizovatel nového člena rady, 

s účinností ode dne jmenování. 

 

 

Čl. 5 

Volby 

 

5.1. Volby do rady se v rámci jedné volební kurie konají v jednom dni  

 

5.2. Den voleb stanoví rozhodnutím ředitel tak, aby se jich mohl účastnit co 

nejvyšší počet oprávněných voličů.  

 

5.3. Ředitel zveřejní na webových stránkách školy, nejpozději 15 dnů přede 

dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb a o možnosti podávat 

návrhy na kandidáty řediteli školy.  

 

5.4. Volby za kurii oprávněných voličů z řad rodičů probíhají zpravidla 

v rámci schůze Rady rodičů, pokud ředitel školy nezvolí jiný organizačně 

vhodnější systém.   

 

5.5. Volby za pedagogickou kurii probíhají zpravidla na schůzi všech 

pedagogických pracovníků v rámci pedagogické rady, pokud ředitel školy 

nezvolí jiný organizačně vhodnější systém.   

 

 

Čl. 6 

Nominace kandidátů 

 

6.1. Kandidáta pro volby do rady může navrhovat každý (dále jen 

„navrhovatel“). Navrhovatel může navrhnout více kandidátů. 

Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději 10 

dnů přede dnem voleb do rady k rukám ředitele. Na žádost ředitel potvrdí 

navrhovateli podání návrhu. 
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6.2. Návrh musí být písemný a musí obsahovat prohlášení kandidáta, že se 

svou kandidaturou souhlasí. 

 

6.3. Ředitel nejpozději 2 dny před konáním voleb sestaví kandidátku a 

uveřejní ji na webových stránkách školy. 

 

6.4. Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. 

Při vzdání se kandidatury v průběhu hlasování se nepřihlíží k hlasům pro 

něj odevzdaným. Zvolený kandidát může po ukončení hlasování na svou 

funkci písemně rezignovat. 

 

6.5. Prohlášení o vzdání se kandidatury nebo rezignaci je nutno doručit 

k rukám ředitele; toto prohlášení nelze vzít zpět. Ředitel prohlášení 

vhodným způsobem uveřejní. 

 

 

Čl. 7 

Volební komise 

 

7.1. Řádné uskutečnění voleb technicky a materiálně zabezpečuje a organizuje 

v souladu s tímto volebním řádem ředitel.  

 

13.1. Ředitel jmenuje pro průběh a vyhodnocení výsledků voleb volební 

komisi, která má nejméně tři členy. Tato komise se sejde nejpozději do 7 

dnů po jmenování a zvolí svého předsedu, který činnost komise řídí a za 

její práci odpovídá řediteli školy. 

 

 

Čl. 8 

Zásady hlasování 

 

8.1. Volby jsou rovné a přímé. 

 

8.2. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

 

 

Čl. 9 

Způsob hlasování 

 

9.1. Všem přítomným oprávněným voličům předloží předseda volební komise 

vytištěné kandidátky, na kterých může volič zaškrtnout preferovaného 

kandidáta nebo kandidáty. Je-li počet kandidátů méně než tři, každý 

oprávněný volič může navrhnout jednoho z kandidátů, kterému dává 
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přednost. Je-li počet kandidátů vyšší, je každý volič oprávněn navrhnout 

jednoho až tři kandidáty. 

 

9.2. Neplatné jsou hlasy  

  

9.2.1.   takové, z nichž není patrno, koho oprávněný volič navrhuje 

9.2.2. takové, v nichž oprávněný volič navrhuje v případě, že je počet 

kandidátů nižší než tři, více než jednoho kandidáta. 

9.2.3. takové, v nichž oprávněný volič navrhuje v případě, že je počet 

kandidátů vyšší než tři, více než tři kandidáty. 

 

 

Čl. 10 

Sčítání hlasů 

 

10.1. Volební komise sečte hlasy, které byly odevzdány pro jednotlivé 

kandidáty.  

 

10.2. Zvoleni jsou 3 kandidáti, kteří se v konečném pořadí dle nejvyššího počtu 

odevzdaných hlasů umístili na prvních třech místech.  

 

10.3. V případě rovnosti nejvyššího počtu odevzdaných hlasů u dvou a více 

kandidátů, rozhoduje los. Losování provádí předseda volební komise za 

přítomnosti ostatních členů volební komise. 

 

10.4. O losování se sepisuje protokol, který se stává součástí volebního spisu. 

 

10.5. Nezvolený kandidát se stává náhradníkem v pořadí podle pro něj 

odevzdaných hlasů. 

 

 

Čl. 11 

Zápis o průběhu a výsledku hlasování 

 

11.1. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který 

podepíší členové volební komise. V zápise se uvede 

 

11.1.1. název školy, 

11.1.2. doba počátku a ukončení hlasování,  

11.1.3. počet voličů, kterým byla umožněna volba, 

11.1.4. počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet hlasů 

celkem, 
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11.1.5. jména a příjmení zvolených kandidátů a kandidátů, kteří se stali 

jejich náhradníky. 

 

 

11.2. Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda volební 

komise nebo jím pověřený člen volební komise předá zápis o průběhu a 

výsledku hlasování neprodleně řediteli. Ředitel bezprostředně po převzetí 

zápis vhodným způsobem uveřejní po dobu nejméně 10 dnů 

 

 

Čl. 12 

Volební spis 

 

12.1. Zápisy ze všech schůzí volební komise, odevzdané hlasovací lístky, 

protokol o hlasování a ostatní volební dokumentace tvoří volební spis. 

 

12.2. Po ukončení voleb odevzdá předseda komise celý volební spis řediteli 

školy k archivaci a skartaci. 

 

 

Čl. 13 

Volby v on-line systému 

 

13.2. V případě, že je to epidemiologicky, ekonomicky nebo z jiného hlediska 

žádoucí, vyhlásí ředitel školy volby do školní rady on-line. 

 

13.3. Ředitel jmenuje volební komisi, která má nejméně tři členy. Tato komise 

se sejde nejpozději do 7 dnů po jmenování a zvolí svého předsedu, který 

činnost komise řídí a za její práci odpovídá řediteli školy. 

 

13.4. Volby v kurii rodičů a žáků 

 

13.4.1. Ředitel nebo jím pověřená osoba osloví cestou zprávy na Škole 

online rodiče nezletilých žáků, aby navrhli kandidáty do rady, 

případně aby se vyjádřili tak, že by sami o členství v radě stáli. Tyto 

návrhy je možné zasílat elektronicky, písemně nebo telefonicky. 

Minimální délka lhůty pro podávání návrhů na kandidáty je 7 dní. 

13.4.2. Volební komise shromáždí veškeré návrhy, ověří, že navržení 

kandidáti se svou kandidaturou a svým event. zvolením souhlasí a 

sestaví z nich kandidátku na členy školské rady; tu předá řediteli 

školy, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 

podávání. 
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13.4.3. Ředitel nebo jím pověřená osoba opětovně osloví cestou zprávy na 

Škole online rodiče nezletilých žáků a s žádostí o hlasování. K této 

zprávě je připojena kandidátka na členy školské rady volené za 

kurii rodičů. . V žádosti je zároveň uvedena lhůta pro hlasování, 

která není kratší než 7 dní. 

13.4.4. Je-li počet kandidátů méně než tři, každý oprávněný volič může 

navrhnout jednoho z kandidátů, kterému dává přednost. Je-li počet 

kandidátů vyšší, je každý volič oprávněn navrhnout jednoho až tři 

kandidáty. 

13.4.5. Neplatné jsou hlasy  

 

13.4.5.1. došlé od neoprávněného voliče 

13.4.5.2. došlé po lhůtě stanovené ředitelem k hlasování 

13.4.5.3. takové, z nichž není patrno, koho oprávněný volič navrhuje 

13.4.5.4. takové, v nichž oprávněný volič navrhuje v případě, že je počet 

kandidátů nižší než tři více než jednoho kandidáta 

13.4.5.5. takové, v nichž oprávněný volič navrhuje v případě, že je počet 

kandidátů vyšší než tři, více než tři kandidáty. 

 

13.4.6. Volební komise shromáždí veškeré návrhy, zkontroluje je a vyřadí 

neplatné hlasy ve smyslu tohoto volebního řádu.  

13.4.7. Z platných návrhů sestaví volební komise pořadí kandidátů, kteří 

dostali hlas, a to od těch, kteří dostali hlasů nejvíce až po ty, kteří 

dostali hlasů nejméně. 

13.4.8. Z nich vzejdou tři členové školní rady, kteří z kandidátů obdrželi 

nejvíce hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů na prvých místech 

pořadí, rozhoduje o členech školské rady losování volební komise. 

O losování se sepíše protokol, který bude součástí volebního spisu. 

 

13.5. Volby v kurii pedagogů 

 

13.5.1. Ředitel nebo jím pověřená osoba osloví cestou e-mailu pedagogické 

pracovníky, kteří jsou v den oslovení zaměstnanci školy, aby 

navrhli kandidáty do rady, případně, aby se vyjádřili tak, že by sami 

o členství v radě stáli. Tyto návrhy je možné zasílat elektronicky, 

písemně nebo telefonicky. Minimální délka lhůty pro podávání 

návrhů na kandidáty je 7 dní. 

13.5.2. Volební komise shromáždí veškeré návrhy, ověří, že navržení 

kandidáti se svou kandidaturou a svým event. zvolením souhlasí a 

sestaví z nich kandidátku na členy školské rady; tu předá řediteli 

školy, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 

podávání. 
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13.5.3. Ředitel nebo jím pověřená osoba opětovně osloví cestou e-mailu 

pedagogické pracovníky, kteří jsou v den oslovení zaměstnanci 

školy, s žádostí o hlasování. K tomuto e-mailu je připojena 

kandidátka na členy školské rady volené za pedagogickou kurii. 

V žádosti je zároveň uvedena lhůta pro hlasování, která není kratší 

než 7 dní. 

13.5.4. Je-li počet kandidátů méně než tři, každý oprávněný volič může 

navrhnout jednoho z kandidátů, kterému dává přednost. Je-li počet 

kandidátů vyšší, je každý volič oprávněn navrhnout jednoho až tři 

kandidáty. 

13.5.5. Neplatné jsou hlasy  

 

13.5.5.1. došlé od neoprávněného voliče 

13.5.5.2. došlé po lhůtě stanovené ředitelem k hlasování 

13.5.5.3. takové, z nichž není patrno, koho oprávněný volič navrhuje 

13.5.5.4. takové, v nichž oprávněný volič navrhuje v případě, že je počet 

kandidátů nižší než tři více než jednoho kandidáta 

13.5.5.5. takové, v nichž oprávněný volič navrhuje v případě, že je počet 

kandidátů vyšší než tři, více než tři kandidáty. 

 

13.5.6. Volební komise shromáždí veškeré návrhy, zkontroluje je a vyřadí 

neplatné hlasy ve smyslu tohoto volebního řádu.  

13.5.7. Z platných návrhů sestaví volební komise pořadí kandidátů, kteří 

dostali hlas, a to od těch, kteří dostali hlasů nejvíce, až po ty, kteří 

dostali hlasů nejméně. 

13.5.8. Z nich vzejdou tři členové školní rady, kteří z kandidátů obdrželi 

nejvíce hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů na prvých místech 

pořadí, rozhoduje o členech školské rady losování volební komise. 

O losování se sepíše protokol, který bude součástí volebního spisu. 

 

 

Čl. 14 

Doplňovací volby 

 

14 .1 .  Zanikne-li v průběhu funkčního období z jakéhokoliv důvodu funkce 

voleného člena rady a na uvolněné místo nemůže nastoupit náhradník, 

vyhlásí ředitel doplňovací volby v téže volební kurii a stanoví den a čas 

jejich konání.  

 

14 .2 .  V doplňovacích volbách je člen rady volen pouze na zbytek volebního 

období, které příslušelo původně zvolenému členu, jehož mandát zanikl. 

 

14 .3 .   Ustanovení tohoto řádu se pro doplňovací volby použijí obdobně. 
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Čl. 15 

Platnost a účinnost 

 

15.1. Tento řád byl schválen usnesením č. 20 zastupitelstva města Buštěhradu 

4. 11. 2020. 

 

15.2. Tento řád nabývá účinnosti dnem 5. 11. 2020 

 

Ing. Arch. Daniela Javorčeková 

starostka 
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