
 
 

Volební řád školské rady  
 
Ředitelka Cyrilometodějské církevní základní školy Brno vydává v souladu s ust. §167, 
odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, tento volební řád školské rady 
při Cyrilometodějské církevní základní škole Lerchova 65, Brno. 
 

§ 1 
1. Složení školské rady 

1) Školská rada (dále jen ŠR) je zřizována při Cyrilometodějské církevní základní škole 
Lerchova 65, Brno dle ustanovení §167, odst. 2, školského zákona v platném znění. 

2) Zřizovatel školy jmenuje 1/3 členů ŠR, tj. 3 členy. 
3) Zákonní zástupci žáků (dále jen zástupci) volí 1/3 ŠR, tj. 3 členy. 
4) Pedagogičtí pracovníci školy (dále jen učitelé) volí 1/3 ŠR, tj. 3 členy. 
5) Členem ŠR nemůže být ředitel školy. 
6) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen 

zákonnými zástupci nezletilých žáků anebo pedagogickými pracovníky školy. 
7) Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy  

zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. 
 
 

§ 2 
Příprava voleb 

1) Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitelka školy, která může 
pro tento účel ustanovit z řad zástupců a učitelů přípravný výbor, včetně jmenování 
jeho předsedy. Ředitelka nebo přípravný výbor (dále jen volební orgán) stanoví počet 
členů ŠR v souladu s § 2. 

2) Volební orgán zajišťuje: 
- přijímání návrhů kandidátů na člena ŠR 
- hlasovací lístky pro volby členů ŠR 
- formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné voli ŠR, tj. zákonné zástupce 

nezletilých žáků a pedagogické pracovníky 
- zaznamenává výsledky hlasování 
- vyhlašuje výsledky voleb do ŠR na veřejnosti přístupném místě ve škole a na 

školním webu 
- zajišťuje zápis o provedení voleb. 

3) Ředitelka školy osloví všechny volící a volené složky ŠR prostřednictvím webových 
stránek školy: 

- oznámí konání voleb do ŠR, včetně oznámení způsobu volby, místa a času 
- vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy ŠR, včetně 

způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů 
- oznámí datum a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených zástupci a 

kandidátů z řad učitelů. 
4) Všechny informace o volbách zveřejní volební orgán neprodleně ve škole na veřejně 

            přístupném místě a na webu školy. 



 
5) Volební orgán zajistí hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu kandidátů 

zástupců a dle návrhu kandidátů učitelů. 
6) Volební orgán vypracuje samostatný seznam voličů zástupců a samostatný seznam 

voličů učitelů za účelem přehledu o účasti na hlasování. 
7) Ředitelka vyhlásí termín voleb nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb. Tento 

termín nemusí být pro všechny skupiny voličů totožný. 
8) Volební orgán zveřejní listiny kandidátů nejméně 1 týden před dnem konání voleb ve 

škole na veřejnosti přístupném místě a na webu. 
9) Kandidáti zástupců se svým voličům představí vhodnou formou podle vlastního 

uvážení po domluvě s přípravným výborem. 
 

§ 3 
Volba členů školské rady 

1) Voliteli svých zástupců - členů ŠR - jsou příslušníci jednotlivých skupin: zákonní                    
zástupci a učitelé. 

2) Členy ŠR volí zástupci a učitelé tajným hlasováním – osobním vhozením hlasovacího 
lístku s označením volby do volební urny, zapečetěné razítkem školy. 

3) Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen maximálně pouze 
takový počet kandidátů, který má být zvolen, tj. 3. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, 
je hlasovací lístek neplatný. 

4) Hlasuje jeden zákonný zástupce za každého žáka školy. 
5) Pro určení počtu hlasů pro volbu třetiny školské rady volené zákonnými zástupci 

nezletilých žáků platí, že počet hlasovacích lístků je roven počtu žáků, tzn. na jednoho 
žáka připadá jeden hlasovací lístek a maximálně 3 platné hlasy. 

6) Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů zvolených za         
členy ŠR. 

7)  Za zvoleného člena ŠR jsou považováni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.   
Při rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí kandidátů los, který provede 1 ze zástupců 
volebního orgánu ihned po sečtení hlasů na hlasovacích lístcích. 

8)  V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede volební orgán doplňovací volby 
podle tohoto volebního řádu. 

9) Volební orgán zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do ŠR a předá jej   
ředitelce školy, který jej postoupí zřizovateli školy – České provincii Kongregace 
sester sv. Cyrila a Metoděje. 

    10)  Zápis musí obsahovat: 
- návrhy kandidátů na člena ŠR za všechny skupiny voličů (zástupci + učitelé) 
- seznam oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za každou skupinu 
- jména zvolených členů ŠR za tyto skupiny a počty obdržených hlasů 
- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb a které měly vliv na 

výsledky či průběh voleb 
- zápis podepisuje ředitelka školy. 

11) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to        
ředitelku školy alespoň většina oprávněných voličů tohoto člena školské rady, která je 
podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do 
školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské  



 
       rady jejím členem před skončením funkčního období, tj. dnem, kdy zástupce 

pedagogických pracovníků přestane být v pracovně právním vztahu ke škole nebo u 
zákonných zástupců nezletilých žáků, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem 
školy. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích 
volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných 
volbách. 

 
§ 4 

Ustavení školské rady 
 1)   První zasedání ŠR svolává ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení 

výsledků voleb. Každé další zasedání svolává předseda ŠR. 
        2)      Funkční období člena ŠR jsou 3 roky. 
        3)      Členství ve ŠR je čestnou funkcí. 
        4)      Členství ve ŠR zaniká: 

- uplynutím funkčního období 
- před uplynutím funkčního období 
- vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady  
- dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady 

zřizovatelem do rukou předsedy školské rady 
- vznikem neslučitelnosti podle § 1, odstavce 7 tohoto volebního řádu 
- v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady  
- dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných 

volbách podle § 3, odstavce 11 tohoto volebního řádu 
- dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v 

pracovněprávním vztahu ke škole.  
 

§ 5 
Závěrečná ustanovení 

 
 

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015. 
Mgr. Pavlína Vojtěchová, ředitelka školy 


