
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pravidla 
Rady kraje Vysočina, 

jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních 
a vyšších odborných školách zřizovaných krajem Vysočina 
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Preambule 
Školské rady jsou orgán školy, umožňující rodičům nezletilých žáků, zletilým žákům 
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 
na správě školy. 

Školské rady jsou ze zákona nadány významnými pravomocemi: od schvalování výročních 
zpráv, přes navrhování a schvalování změn školního řádu, k projednávání inspekčních zpráv 
České školní inspekce a dalším. K plnění svých úkolů má školská rada právo na přístup 
k informacím o škole. 

Kraj Vysočina si váží všech občanů, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas a sílu spolupráci 
s ředitelem školy na správě školy, třebaže výkon této jejich čestné funkce s sebou nenese 
žádné materiální požitky. 

Aby se školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách kraje Vysočina 
mohly ustavovat a obnovovat, vydává kraj Vysočina tato Pravidla Rady kraje Vysočina, jimiž 
se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních a vyšších 
odborných školách zřizovaných krajem Vysočina (dále jen „volební řád“ nebo „pravidla“): 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Volební řád stanovuje proces voleb členů školské rady volených zákonnými zástupci 
nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a členů školské rady volených 
pedagogickými pracovníky školy a další případ skončení funkce člena školské rady 
před uplynutím funkčního období. 

(2) Tento volební řád se vztahuje na volby členů školských rad při základních, středních 
a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonává právnická osoba zřizovaná 
krajem Vysočina. 

(3) Tento volební řád je vydán na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). Všechny osoby zúčastněné na procesu voleb členů školské rady se 
mimo tato pravidla řídí též ustanovením § 167 školského zákona, ve znění zákona 
č.  49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Čl. 2 
Volební komise 

(1) K přípravě a řízení voleb členů školské rady jmenuje ředitel školy nejméně tříčlennou 
volební komisi. Za tímto účelem volební komise zejména zveřejňuje oznámení voleb, 
zajišťuje hlasovací lístky, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy 
školské rady, kteří využili svého volebního práva, zaznamenává výsledky hlasování 
a vyhlašuje výsledek voleb. 

(2) Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci 
a studenti nebo pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou ve volbách oprávněni volit 
členy školské rady. 
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(3) Volební komise může volby organizovat i jiným způsobem, než jak je stanoven v čl. 4 
a čl. 5, pokud bude zajištěna jejich hodnověrnost a demokratičnost. 

Čl. 3 
Oprávněné osoby 

Osobami oprávněnými k volbám členů školské rady (dále jen „oprávněné osoby“) jsou 
zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci nebo studenti, a pedagogičtí pracovníci 
dané školy. 

Čl. 4 
Oznámení voleb 

(1) Volební komise oznamuje místo, datum a dobu konání voleb formou oznámení, které 
se zveřejňuje nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb. 

(2) Nejdříve dnem zveřejnění oznámení voleb volební komise přijímá a eviduje 
od oprávněných osob návrhy na kandidáty. 

Čl. 5 
Hlasování a zjišťování výsledků hlasování 

(1) Členy školské rady v počtu odpovídajícím příslušné části počtu členů školské rady 
stanoveného Radou kraje Vysočina volí oprávněné osoby tajným hlasováním. 

(2) Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. 
Při rovnosti hlasů rozhodne los. 

(3) Zvoleni jsou kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů od oprávněných osob 
zúčastněných ve volbách. 

(4) Pořízený zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy a ten 
jej předá zřizovateli a zvolené školské radě. 

Čl. 6 
Předčasné volby 

(1) Pro předčasné volby se postupuje obdobně podle čl. 2 až čl. 5, není-li dále stanoveno 
jinak. 

(2) Aby byl v předčasných volbách zvolen nový člen školské rady, je nezbytné, aby získal 
nejméně totéž množství hlasů, jimiž byl zvolen dotčený člen školské rady, do jehož 
funkce se konají předčasné volby. Pokud byly volby organizovány jiným způsobem 
(čl. 3 odst. 2), použije se předchozí věta přiměřeně tak, aby byla zajištěna 
hodnověrnost a demokratičnost, zejm. aby nový člen školské rady neměl nižší 
legitimitu. 

(3) Pokud byl dotčený člen školské rady, do jehož funkce se konají předčasné volby, 
jmenován ředitelem školy za podmínek školského zákona, může žádost o předčasné 
volby podat jakýkoliv počet oprávněných osob. 

Čl. 7 
Doplňovací volby 

Pro doplňovací volby do funkce voleného člena školské rady, jenž přestal být jejím členem 
před skončením funkčního období, se postupuje obdobně podle čl. 2 až čl. 5. 
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Čl. 8 
Další případ skončení funkce člena školské rady 

před uplynutím funkčního období 
Vyjma zákonné důvody skončení funkce člena školské rady před uplynutím funkčního období 
skončí funkce člena školské rady taktéž v případě opakované neomluvené neúčasti 
na zasedání školské rady. 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

(1) Za aktualizaci těchto pravidel odpovídá OŠMS. 

(2) Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou kraje Vysočina. 

(3) Zrušují se: 

1. Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování školských rad při základních, středních 
a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina, včetně volebního řádu, 
ze dne 21. 6. 2005, schválená usnesením č. 0868/22/2005/RK, 

2. Dodatek volebního řádu ze dne 25. 10. 2005, schválený usnesením 
č. 1384/33/2005/RK. 

(4) Tato pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 25. 8. 2009 
a schválena usnesením č. 1218/26/2009/RK. 

 
 
 
V Jihlavě dne 25. 8. 2009 
 
 
 MUDr. Jiří Běhounek 
 hejtman kraje 
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