MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ČS. ARMÁDY 23, 160 52 PRAHA 6
dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění

VOLEBNÍ ŘÁD
pro volbu členů školské rady
za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky školy
v základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 6

1/ Školská rada má celkem šest členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní
zástupci žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské
rady je tříleté.
2/ Volby dle bodu 1 zajišťuje ředitel školy, který ustaví nejméně tříčlenný přípravný výbor.
Předsedou přípravného výboru je ředitel školy, členy mohou být zákonní zástupci žáků nebo
pracovníci školy. Současně ředitel školy informuje oprávněné osoby, kterými jsou v daném
případě zákonní zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci školy, o připravovaných volbách do
školské rady a vyzývá je k podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě. Ředitel
školy stanoví lhůtu k podání návrhů dle předchozí věty a po jejím uplynutí bezodkladně
svolává oprávněné osoby k volbám členů do školské rady, nejpozději však 15 dnů před
konáním voleb. Všechny oprávněné osoby svolává formou oznámení, které se zveřejňuje
v písemné formě ve škole, v elektronické formě na webových stránkách školy a oznamuje se
zákonným zástupcům prostřednictvím žáků. Oznámení obsahuje datum a místo konání
voleb, které musí proběhnout nejpozději poslední den před dnem, kterým začíná funkční
období zástupcům zřizovatele.
3/ Člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zákonnými
zástupci žáků či pedagogickými pracovníky školy. Kandidátem na členství ve školské radě
nemůže být ředitel školy. V Základní škole Dědina bude volen jeden zákonný zástupce žáků
běžných tříd a jeden zákonný zástupce žáků tříd waldorfské pedagogiky. V Základní škole
Na Dlouhém lánu bude volen jeden zákonný zástupce žáků běžných tříd a jeden zákonný
zástupce žáků tříd montessori pedagogiky.
4/ Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a písemnou formou
zaeviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady. Dále eviduje návrhy na
kandidáty, organizuje průběh voleb, zaznamenává výsledky hlasování, pořizuje zápis o
volbách a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
5/ Členy školské rady volí oprávněné osoby osobně (zastoupení není přípustné) tajným
hlasováním. Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že
zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů. V souladu
s bodem 3/ tohoto Volebního řádu jsou zvoleni ti kandidáti, kteří ve své kategorii, tj.
samostatně v kategorii zákonných zástupců žáků a samostatně v kategorii pedagogických
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pracovníků školy, získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se určí pořadí losem. Za
platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna čtvrtina zákonných
zástupců žáků, resp. nejméně tři čtvrtiny pedagogických pracovníků.
6/ Zápis o volbách do školské rady, a to včetně kontaktních údajů na zvolené zástupce,
obdrží ředitel školy, zřizovatel a zvolená školská rada. První jednání školské rady svolává
ředitel školy.
7/ Případné opakování voleb členů školské rady, zejména z důvodu nízké účasti
oprávněných osob, se uskuteční nejdříve za 15 a nejpozději do 30 dnů.
8/ Není-li zvolen stanovený počet členů školské rady ani na základě opakovaných voleb,
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
9/ Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období. Před uplynutím
funkčního období může členství ve školské radě zaniknout také úmrtím, nebo písemným
odstoupením, nebo vznikem neslučitelnosti funkcí, tj. jmenování člena školské rady
ředitelem školy.
10/ Člena školské rady, kterému zaniklo členství podle předchozího bodu, nahradí nový člen
zvolený v doplňovacích volbách do školské rady, konaných v souladu s příslušnými body
tohoto volebního řádu.
11/ O výměnu zvoleného člena školské rady, může požádat ředitele školy většina
oprávněných voličů, tj. buď zákonných zástupců žáků, nebo pedagogických pracovníků
školy. V tom případě vyhlašuje ředitel školy předčasné volby člena školské rady. Předčasné
volby se konají v souladu s příslušnými body tohoto volebního řádu. Členství původního
člena školské rady zaniká dnem, v němž byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v
předčasných volbách.
12/ Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách
končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
13/ Jmenovaného člena školské rady může odvolat i zřizovatel. Funkční období tohoto člena
školské rady končí dnem doručení písemného odvolání do rukou předsedy školské rady.
Funkční období nově jmenovaného člena školské rady končí shodně s funkčním obdobím
člena školské rady původně jmenovaného.
14/ Tento Volební řád, který byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č.
3000/17 ze dne 01.12.2017, ruší Volební řád schválený usnesením Rady městské části
Praha 6 č. 3880/10 ze dne 30.09.2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.

Mgr. Ondřej Kolář
starosta městské části Praha 6
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