
Obec Únanov 
 

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 
 

Rada Obce Únanov na svém zasedání konaném dne 21.9.2005 přijala usnesení č. 11/2005, 

kterým vydává v souladu s ustanovením §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

školské rady Základní školy a Mateřské školy, Únanov, příspěvková organizace, okres 

Znojmo: 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.      

  

2. Volební řád upravuje postup při volbě členů školské rady, stanovuje počet členů školské 

rady a její funkční období. 

 

II. Jmenování a volby členů školské rady 

 

1. Školskou radu zřizuje Rada Obce Únanov. Školská rada má 6 členů. Přípravu voleb 

zřizovatel organizuje v základní škole zpravidla v měsíci září. 

 

2. Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Obce Únanov. 

 

3. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí 

pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem 

řádné uskutečnění voleb do školské rady, sám jejím členem být nemůže. 

 

4. Za účelem volby členů rady školy může ředitel školy zřídit tříčlennou volební komisi, 

které předsedá. Volební komise zabezpečuje přípravu voleb, organizuje jejich průběh a 

vyhodnocuje výsledky. 

 

III. Průběh voleb 

 

1. Pedagogičtí pracovníci školy volí členy rady přímým a tajným hlasováním. Pedagogičtí 

pracovníci obdrží hlasovací lístek, na kterém jsou uvedena jména a příjmení všech 

kandidátů. Každý volič zakroužkuje dvě jména. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se 

stávají členy školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. 

 

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků volí členy rady přímým a tajným hlasováním a to tak, 

že na třídních schůzkách navrhnou hlasováním své kandidáty do školské rady. Následně 

obdrží hlasovací lístek se jmény všech navržených kandidátů. Na jednoho žáka obdrží 

zákonní zástupci jeden hlasovací lístek. Dále se při volbě postupuje způsobem uvedeným 

v odst. 1 tohoto článku. 

 

3. Na   hlasovací   lístek  je  možno  uvést  pouze  toho   kandidáta,  který  předem  souhlasí  

s případným zvolením. 

 

4. O výsledku voleb se sepíše protokol podepsaný ředitelem, v případě zřízení volební 

komise,podepsaný všemi členy komise. Protokol obsahuje všechny podstatné skutečnosti 

o průběhu voleb. 



IV. Funkční období 

 

1. Funkční období členů školské rady je tři roky. Funkční období začíná dnem zvolení a 

končí dnem ukončení nových voleb a zvolením nových členů. Mandát jednotlivých členů 

může zaniknout v průběhu funkčního období z následujících důvodů: 

 

a) přestěhováním - změny bydliště, 

 

b) osobním vzdáním se mandátu; mandát zaniká okamžikem, kdy předseda školské rady 

obdrží písemné oznámení o odstoupení člena, 

 

c) úmrtím člena. 

 

2. Zanikne-li funkce člena školské rady v průběhu funkčního období, je za něj doplněn nový 

člen - náhradník, který bude zvolen doplňovacími volbami způsobem uvedeným v článku 

III. tohoto volebního řádu. Funkční období náhradníka zvoleného v nových volbách trvá 

do konce řádného funkčního období člena školské rady, na jehož místo byl zvolen. 

 

3.  Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel 

školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého 

předsedu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Únanově dne 21.9.2005                                                    ........................................................ 

                                                                                                   

                                                                                                      Ing. Vojtěch Fabík 

 

                                                                                                           starosta obce         

 

 


