
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

USNESENÍ  
č. R-100-006-20 

ze dne  8.12.2020 

 

Volební řád pro volby členů do školské rady 
 

Rada městské části     

1 .   s c h v a l u j e  

Volební řád pro volby členů do školské rady, kterým se ruší a nahrazuje Volební řád pro volby členů 

do školské rady schválený usnesením Rady MČ Praha 12 č. 80.36.05 zde dne 04.10.2005, který byl 

změněný usnesením Rady MČ Praha 12 č. 42.17.11 ze dne 28.11.2011, dále změněný usnesením 

Rady MČ Praha 12 č. R-103-008-13 ze dne 19.2.2013 a následně změněný usnesením Rady MČ 

Praha 12 č. R-062-046-16 ze dne 21.3.2016. 

Viz příloha tohoto usnesení 

2 .   u k l á d á  

2.1.  Mgr. Petru Prchalovi, MPA - uvolněnému členu rady 

2.1.1.  seznámit s tímto usnesením předsedy školských rad jednotlivých základních škol 

zřizovaných městskou částí Praha 12 

Termín: 22.12.2020 

2.2.  Mgr. Ivanu Martínkovi - vedoucímu odboru školství 

2.2.1.  seznámit s tímto usnesením ředitele základních škol zřizovaných městskou částí Praha 12 

Termín: 22.12.2020 

 

 

Poměr hlasů: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost 

 

 

 

Mgr. Jan Adamec 

starosta  
#5@ 602364@  

 

 

Ing. Vojtěch Kos, MBA 
1. místostarosta 

#5@ 600148@  

 

 

 

 

 
 

Předkladatel:  Mgr. Petr Prchal, MPA - uvolněný člen rady  

Zpracovatel Mgr. Ivan Martínek - vedoucí odboru školství, Mgr. Naďa Sloviaková - vedoucí 

pedagogicko-organizačního oddělení OŠK, Mgr. Jana Knotková, Odbor školství, Mgr. 

Petr Sečkař, Odbor školství  

Na vědomí: Mgr. Ivanu Martínkovi - vedoucímu odboru školství  

Tisk: R-08485  
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 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS 

zpracoval Vedoucí OŠK Mgr. Ivan Martínek   

ověřil Interní auditor Ing. Alexander Bouček   

schválil Rada MČ Praha 12 dne xx.xx.2020 usnesením č. R-xx-xxx-20 

garantující odbor Školství 
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Volební řád pro volby členů do školské rady 

 

 

Čl. 1 

Rozsah působnosti 
 

Tento Volební řád pro volby členů do školské rady (dále jen „volební řád“) upravuje postup při 

volbě členů školské rady, která je zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „školský zákon“) v základních školách (dále jen „škola“) zřizovaných městskou částí 

Praha 12 (dále jen „zřizovatel“) podle § 178 školského zákona. 

 

Čl. 2 

Složení a činnost školské rady 
 

1) Školská rada se obligatorně zřizuje při každé základní škole, střední škole nebo vyšší 

odborné škole podle ustanovení § 167 školského zákona. 

2) Školská rada je orgán školy. Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 

žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet 

se na správě školy. 

3) Pravomoci školské rady vymezuje § 168 školského zákona. 

4) Zřizovatel stanovil počet členů školské rady na šest. 

5) Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel. 

6) Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen 

„oprávněné osoby“). 

7) Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy (dále jen „pedagogové“). 

8) Funkční období členů školské rady je tříleté. 

 

Čl. 3 

Členství ve školské radě 
 

1) Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejdéle v den 

voleb, popřípadě v den jmenování, je svéprávná, vyslovila souhlas se jmenováním nebo 

kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu s tímto volebním řádem. 

2) Členem školské rady nemůže být ředitel školy, dále jen „ředitel“. 

3) Funkce člena školské rady vzniká: 

a) zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování, 

b) jmenováním Radou městské části Praha 12. 

4) Funkce člena školské rady zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, a to v den zvolení členů školské rady pro další funkční 

období, 

b) před uplynutím funkčního období v případech, které stanoví § 167 odst. 9 písm. a) až f) 

školského zákona. 

 

Čl. 4 

Příprava voleb 
 

1) Přípravu a průběh voleb členů školské rady v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje 

ředitel. 

2) Ředitel je povinen o vyhlášení voleb informovat zřizovatele prostřednictvím odboru školství 

ÚMČ Praha 12, a to do 8 dnů od jejich vyhlášení. 
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3) Za účelem volby členů do školské rady ustanoví ředitel školy z řad oprávněných osob 

a pedagogů volební orgán (dále jen „volební komise“). Ředitel je předsedou volební komise. 

Počet členů volební komise není omezen, je však minimálně tříčlenná. 

4) Volební komise zajišťuje: 

a) přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady, sestavení listiny kandidátů a její 

vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

b) hlasovací lístky pro volby členů školské rady, resp. systém pro elektronické hlasování, 

c) sestavení seznamu voličů pedagogů, 

d) sestavení seznamu voličů oprávněných osob, 

e) vyhlášení určení místa a termínu konání voleb do školské rady, a zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, 

f) zaznamenání výsledků hlasování,  

g) vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování. 

5) Volební komise vyhlásí termín voleb nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o konání 

voleb. 

6) Volební komise zveřejní listiny kandidátů nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb ve škole 

na veřejnosti přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Čl. 5 

Volba členů školské rady 
 

1) Volba členů školské rady probíhá jednokolovým systémem. 

2) Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky volí oprávněné osoby 

tajným hlasováním, a to buď vhozením hlasovacího lístku do urny, nebo formou 

elektronického hlasování. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna 

pětina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují. 

3) Členy školské rady za pedagogické pracovníky školy volí pedagogové tajným hlasováním. 

Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna polovina všech pedagogů, jinak 

se volby opakují. 

4) Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů ve volbách. Členy 

školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a za pedagogy se stávají 

kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí 

stanoví losem. 

5) Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady podle čl. 2 odst. 6) tohoto 

volebního řádu ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady 

ředitel školy. 

6) Po ukončení voleb v obou skupinách voličů zpracuje volební komise Zápis o provedení 

a výsledcích voleb do školské rady. Zápis obsahuje: 

a) návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny, 

b) počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny, 

c) jména zvolených členů školské rady za obě skupiny, 

d) jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb. 

Zápis podepisují všichni členové volební komise. Ředitel jej předá do 5 dnů ode dne 

ukončení voleb zřizovateli školy prostřednictvím odboru školství ÚMČ Praha 12, a zároveň 

zajistí zveřejnění výsledků voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

7) Hlasovací lístky v zapečetěném obalu, resp. prostřednictvím elektronického záznamu, 

uschová ředitel k archivaci. 

8) Po ukončení voleb seznámí ředitel všechny členy školské rady s jejich jmenováním 

či zvolením do funkce člena školské rady. Voleným členům školské rady předá ředitel 

Osvědčení o zvolení členem školské rady, stejně tak v případě doplňovacích nebo 
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předčasných voleb předá ředitel Osvědčení o zvolení členem školské rady v předčasných 

nebo doplňujících volbách. Vzory osvědčení jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto volebního řádu. 

Kopii osvědčení předá ředitel školy odboru školství ÚMČ Praha 12. 

 

Čl. 6 

Ustavení školské rady 
 

1) První zasedání školské rady svolává ředitel nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků 

voleb. Na prvním zasedání zvolí školská rada svého předsedu a schválí jednací řád. Každé 

další zasedání školské rady svolává její předseda. 

2) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

3) Účast na zasedání školské rady je pro členy školské rady povinná. V případě opakované 

neomluvené neúčasti na zasedání školské rady (dvou neomluvených absencí), funkce člena 

školské rady skončí před uplynutím funkčního období, ve smyslu § 167 odst. 9 písm. d) 

školského zákona. Předseda školské rady tuto skutečnost neprodleně oznámí řediteli, aby 

mohly být vyhlášeny doplňovací volby. 

 

Čl. 7 

Předčasné a doplňovací volby 
 

1) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady se konají, požádá-li o to ředitele 

školy alespoň většina voličů oprávněných tohoto člena školské rady volit. 

2) Doplňovací volby do školské rady se konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím 

členem před skončením funkčního období, a to z důvodů stanovených v § 167 odst. 9 

písm. a) až d) a f). 

3) Předčasné i doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako 

volby řádné. 

4) Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách 

končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

Případně funkční období nově zvoleného člena školské rady skončí v okamžiku, kdy mělo 

původně skončit funkční období původního člena, jehož nový člen nahradil. 

 

Čl. 8 

Účinnost 
 

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou městské části Praha 12 a současně 

ruší Volební řád pro volby členů školské rady schválený usnesením Rady MČ Praha 12 

č. 80.36.05 zde dne 04.10.2005, který byl změněný usnesením Rady MČ Praha 12 č. 42.17.11 

ze dne 28.11.2011, dále usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-103-008-13 ze dne 19.2.2013 

a následně změněný usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-062-046-16 ze dne 21.3.2016. 
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Příloha č. 1 volebního řádu 

 

Škola ................ (přesný název) podle ustanovení čl. 5 odst. 8) Volebního řádu pro volby členů do 

školské rady přijatého usnesením Rady městské části Praha 12 č. ........ ze dne ........... 

 

vydává 

 

O S V Ě D Č E N Í 

o zvolení členem školské rady školy...(přesný název) 

 

Ředitel školy osvědčuje, že  

 

Jméno a příjmení:  

Bydliště:  

Telefon/e-mail  

 

 

byl/a dne ........................zvolen/a členem/členkou školské rady školy...(přesný název) na tříleté 

funkční období. 

 

 

 

V Praze dne ........................... ..................................................... 

 Ředitel školy 
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Příloha č. 2 volebního řádu 

 

Škola ................ (přesný název) podle ustanovení čl. 5 odst. 8) Volebního řádu pro volby členů do 

školské rady přijatého usnesením Rady městské části Praha 12 č. ........ ze dne ........... 

 

vydává 

 

O S V Ě D Č E N Í 

o zvolení členem školské rady školy ... (přesný název) 

v předčasných / doplňovacích volbách 

 

Ředitel školy osvědčuje, že  

 

Jméno a příjmení:  

Bydliště:  

Telefon/e-mail  

 

byl/a dne ........................zvolen/a členem/členkou školské rady školy.....(přesný název) do konce 

funkčního období původního člena školské rady, tj. do………………. 

 

 

 

V Praze dne ........................... ..................................................... 

 Ředitel školy 
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