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ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto zásady upravují  zřizování školských rad při základních školách zřizovaných statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Ostrava -Jih. 

2. Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen 

“školský zákon”), zřizovatel zřizuje při základních školách školskou radu. 

3. Školy jsou zřizovány Zastupitelstvem statutárního města Ostrava, městským obvodem 

Ostrava - Jih. Ostatní úkoly zřizovatele škol, zřízených statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava - Jih, plní Rada městského obvodu Ostrava-Jih (dále jen 

„zřizovatel“).  

 

Čl. 2 

Základní ustanovení 

 

1. Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků,  

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

2. Funkční období členů školské rady je 3 roky.  

3. Zřizovatel jmenuje třetinu školské rady, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu 

volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

4. Zřizovatel vydává volební řád školské rady. 

5. Ředitel školy zajišťuje v souladu s volebním řádem školské rady řádné uskutečnění voleb do 

školské rady. 

 

ČÁST DRUHÁ 

POSTUP ORGÁNU OBCE 

 

1. Zřizovatel ve smyslu § 167 odst. 2 školského zákona stanoví počet členů školské rady v 

základních školách na 3 členy. 

2. Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.  

3. Návrh třetiny členů školské rady za zřizovatele předkládá radě městského obvodu odbor 

strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, po projednání v kulturní              

a školské komisi uvedené v bodě 4 této části.                   

4. Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury předkládá kulturní             

a školské komisi přehled škol, při nichž se zřizují školské rady, a připraví pro zřizovatele 

návrh na jmenování třetiny členů školské rady. Komise rady návrh členů školské rady 

posoudí, případně doplní či změní.                                                      

5. Rada městského obvodu vydává volební řád školské rady. 

6. V případě nefungování školské rady, zřizovatel postupuje v souladu s ustanovením  § 168 

odst. 3 školského zákona. Opakovaného projednání se za zřizovatele zúčastní místostarosta  

pro odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, v případě jeho 

nepřítomnosti vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury.    
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ČÁST TŘETÍ 

ŘEDITEL PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

1. Ředitel školy zajišťuje v souladu s volebním řádem školské rady řádné uskutečnění voleb 

příslušných členů školské rady. 

2. Ředitel školy jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi k přípravě 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ŠKOLSKÁ RADA 

 

1. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 školského zákona. 

2. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda. 

První zasedání školské rady svolává ředitel školy po jejím zřízení.  

3. Školská rada na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu a stanoví svůj jednací řád, který 

zašle prostřednictvím odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, 

zřizovateli. 

4. Z každého zasedání školská rada vyhotoví zápis, včetně prezenční listiny, který podepisuje 

předseda školské rady a zapisovatel. Tento zápis zašle školská rada prostřednictvím odboru 

strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, zřizovateli. 

5. Předseda školské rady zašle zřizovateli, nejpozději poslední den hodnoceného období dle 

"Zásad pro stanovení příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a 

specializačního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací  zřízených statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih", vyhodnocení spolupráce ředitele se 

školskou radou. V případě, že předsedou školské rady je podřízený hodnoceného ředitele 

příspěvkové organizace, ustanovení o vyhodnocení spolupráce ředitele se školskou radou se 

ho netýká. 

6. Předseda školské rady ke dni 31. 8. příslušného roku zašle zřizovateli zprávu o činnosti 

školské rady v uplynulém roce. 

 

ČÁST PÁTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

  

1. Nedílnou součástí těchto zásad je volební řád školské rady. 

2. Zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu Ostrava – Jih č. 3908/94 ze dne 

22. 12. 2016  a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2017.  

3. Ke dni účinnosti těchto zásad pozbývají platnosti zásady schválené Radou městského 

obvodu Ostrava - Jih pod č. usnesení 034/2 ze dne 2. 12. 2010. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH 

RADA MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - JIH 

(dále jen zřizovatel) 

 

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 

 

při základní škole, jejíž činnost vykonává 

 

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE, SRBSKÁ 2, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

Tento volební řád vydal zřizovatel usnesením Rady městského obvodu Ostrava - Jih č. usnesení 

3908/94 dne 22. 12. 2016 na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen 

“školský zákon”). 

 

Čl. 1 

 

1. Volební řád upravuje volby školských rad příspěvkových organizací základních škol, jejichž 

zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih. 

2. Délka funkčního období členů školské rady činí 3 roky.  

3. Školská rada má tři členy. 

4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 

zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

5. Členství ve školské radě je čestnou funkcí. 

 

 

 

Čl. 2 

 

 

1. Školská rada má 3 členy, z nichž třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci 

nezletilých žáků, a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

2. Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy prostřednictvím 

volební komise. Volební komise je 3 členná a její členy jmenuje ředitel školy.  

3. Volební komise koordinuje přípravu, průběh, provedení voleb a zajišťuje řádný průběh voleb 

a vyhlášení jejích výsledků, a to zejména po organizačně-technické stránce. 

4. Ředitel školy informuje oprávněné osoby, kterými jsou dle tohoto volebního řádu, zákonní 

zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci školy, o připravovaných volbách do školské rady a 

vyzve je k podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě. 

5. Volby do školské rady vyhlašuje ředitel školy, a to způsobem v místě obvyklým 

pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. 

Stejným způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady.  
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6. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 30 dnů před konáním voleb. Oznámení 

obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu 

uplatňování kandidatur na člena školské rady.  

7. Návrhy a seznamy kandidátů musí být podány a následně zveřejněny nejpozději 10 dnů před 

termínem konání voleb. Volby může volební komise organizovat i jiným způsobem, pokud 

bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. 

8. Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské 

rady a formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili 

svého volebního práva, zaznamenává účast v hlasování a formou zápisu vyhlašuje souhrnné 

výsledky voleb do školské rady. 

 

Čl. 3 

 

1. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, zakroužkováním pořadového 

čísla kandidáta na volebním lístku. Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; 

v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet 

hlasů. Zvoleni jsou kandidáti, kteří ve svých kategoriích získali nejvyšší počet hlasů.  Za platné 

je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob v 

případě volby zákonných zástupců žáků.  

2. Při volbách volič prokáže oprávněnost volby občanským průkazem nebo pasem.  

3. Hlasovací lístek je platný po řádném vyplnění. Vyznačeno musí být nejvýše jedno jméno z 

navržených kandidátů. Je-li na hlasovacím lístku vyznačeno více kandidátů nebo je hlasovací 

lístek jinak upraven, je hlasovací lístek a hlas voliče neplatný. 

4. Za platné se rovněž považují volby, kterých se účastní alespoň jedna polovina všech 

oprávněných osob v případě volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy. 

5. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách.  

6. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.  

7. Kandidáti s nižším počtem obdržených hlasů se považují za náhradníky pro případ ukončení 

členství ve školské radě dle odst. 5 tohoto článku. 

8. O průběhu volby členů školské rady vyhotovuje volební komise písemný protokol, který 

obsahuje: přehled kandidátů, datum konání voleb, celkový počet oprávněných voličů, celkový 

počet zúčastněných voličů a výsledkovou listinu (pořadí umístění kandidátů, včetně získaných 

hlasů). Výsledky voleb se vyhotovují samostatně za zákonné zástupce žáků a samostatně za 

pedagogické pracovníky školy. Protokol stvrzují všichni členové volební komise svým 

podpisem.  

9. Kopii protokolu o průběhu volby členů školské rady, včetně výsledkové listiny, zašle ředitel 

školy zřizovateli, prostřednictvím odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a 

kultury, a předává jej školské radě. Originál protokolu o průběhu volby členů školské rady, 

včetně příloh zůstává škole a je uložen na ředitelství školy. 

10. Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě 

opakované volby, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.  

11. Ředitel školy svolává první jednání školské rady nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků 

voleb.  

 

 

 

Čl. 4 
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1. Členství ve školské radě je čestné. Zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, 

odvoláním, úmrtím, zrušením rady školy, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. 

2. Člen rady, který chce odstoupit, nebo nemůže dočasně svou funkci vykonávat, oznámí to 

neprodleně předsedovi školské rady. 

3. Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem 

školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.                                     

4. Členství ve školské radě ukončí doplňovací volby do školské rady, jestliže požádá ředitele 

školy alespoň většina oprávněných voličů, jež tohoto člena zvolili. 

5. V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období, kdy nebudou 

známi náhradníci dle článku 3 odst. 7 tohoto volebního řádu školské rady, budou bez 

zbytečného odkladu realizovány doplňovací volby. Pro doplňovací volby se použijí ustanovení 

tohoto volebního řádu. 

 

Čl. 5 

 

1. Školskou radu zřizuje Rada městského obvodu Ostrava - Jih svým usnesením č. 3762/58 dne  

1. 9. 2005. 

2. Volby členů do školské rady a jmenování členů za zřizovatele musí proběhnout v posledním 

roce funkčního období členů školské rady, nejpozději 30 dnů před skončením mandátu člena 

školské rady. 

3. Tento volební řád byl vydán Radou městského obvodu Ostrava- Jih č. usnesení 3908/94, ze 

dne 22. 12. 2016 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017. 

 

 


