
Volební řád ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice pro hlasování online 

Článek I. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Rada Městyse Lomnice podle §167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., 

školský zákon, schválila pro volby členů do školské rady tento Volební 

řád. 

1.2. Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů 

školské rady a zveřejňování jejich výsledků na ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, 

Volební řad je vydán za účelem vytvoření podmínek pro zajištění 

podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků 

školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy – 

školské rady. 

 

Článek II. 

2. Členové školské rady 

2.1. Školská rada má 9 členů, kteří jsou jmenováni a voleni: 

 třetinu, tj. 3 členy, jmenuje zřizovatel – Městys Lomnice 

 třetinu, tj. 3 členy, volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy 

 třetinu, tj. 3 členy, volí pedagogičtí pracovníci školy 

2.2. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, 

zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo pedagogickými 

pracovníky školy. 

2.3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

2.4. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky. 

 

Článek III. 

3. Příprava voleb 

3.1. Ředitel školy garantuje přípravu voleb do školské rady a jejich řádné 

uskutečnění v souladu s tímto Volebním řádem. 

3.2. Ředitel školy za tímto účelem jmenuje tříčlenný přípravný výbor a jeho 

předsedu 

3.3. Členem přípravného výboru nemůže být kandidát na členství vw 

školské radě. 

                3.4. Ředitel školy: 

 zveřejní oznámení o konání voleb prostřednictvím školního elektronického 

systému nejpozději 15 dní před termínem jejich konání, přičemž součástí je  

datum, doba trvání a způsob konání voleb 



 vyzve zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky školy 

k podání návrhů kandidátů na členství ve školské radě a stanoví konečný 

termín pro podání těchto návrhů. Návrhy přijímá po dobu 15 dnů od výzvy 

k podání návrhů 

 před vlastním uskutečněním voleb zveřejní na webových stránkách listinu 

kandidátů. U každého kandidáta zveřejní jméno, příjmení, věk, povolání a 

obec trvalého pobytu. Přehled kandidátů je na elektronickém hlasovacím 

lístku uveden v abecedním pořadí 

 

 zajistí přípravu elektronického hlasování 

 vyzve nejpozději týden před volbami pedagogické pracovníky a zákonné zástupce 
k účasti na volbách, v den voleb jim rozešle prostřednictvím školního 
elektronického systému informaci o zahájení voleb 

 zajistí zveřejnění výsledků voleb na úřední desce a na webových stránkách školy 
 

Článek IV. 

                    4. Volba členů školské rady 

 elektronické hlasovací lístky budou nachystány dle matriky 

 za každého žáka školy hlasuje pouze jeden zákonný zástupce nezletilého 

žáka. Je na dohodě zákonných zástupců, který z nich bude hlasovat. 

 volba se provádí označením kandidáta v elektronickém hlasovacím lístku a 

jeho odesláním přes systém. Na lístku mohou být označeni maximálně 3 

kandidáti. Je-li označeno více kandidátů, je volba neplatná. Neoznačí-li volič 

žádného kandidáta, získají jeho hlasy první tři kandidáti. 

 za každé označení svého jména získá kandidát jeden hlas.  
 za členy školské rady jsou v počtu, který odpovídá volným mandátům, zvoleni ti 

kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
volební komise losováním 

 mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením 

hlasování. 

 kandidáti, kteří nebyli zvoleni, se stávají náhradníky v pořadí podle dosažených 

hlasů. V případě zániku mandátu člena školské rady se jejím členem stává 

náhradník s nejvyšším počtem hlasů 

 nejsou-li při volbě školské rady zvoleni náhradníci, je nutné v případě zániku 

mandátu některého z členů provést doplňující volby v souladu s tímto Volebním 

řádem 

 nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady 

ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy 

Na průběh voleb dohlíží tříčlenná volební komise v čele s ředitelem školy, 

případně jím pověřeným pracovníkem. Komise: 

 registruje každého voliče 



 po ukončení voleb sečte volební komise hlasy a porovná počet hlasů s počtem 
voličů. Následně volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty 

 o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis ve dvojím vyhotovení, který podepíší 

všichni členové komise. Tento zápis se předá do 7 dnů řediteli školy a zřizovateli. 

Zápis musí obsahovat: 

 termín a místo konání voleb 

 počet možných voličů a počet zúčastněných voličů (zvlášť 

pedagogové a zákonní zástupci) 

 přehledy kandidátů 

 konečné pořadí kandidátů včetně počtu získaných hlasů 

 případně další důležité skutečnosti vypovídající o průběhu voleb 

 

 

Článek V. 

5. Ustavení školské rady 

5.1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30-i dnů  

od vyhlášení výsledků voleb. 

5.2. Členství ve školské radě je čestnou funkcí. 

5.3. Členství ve školské radě zaniká: 

 Uplynutím funkčního období 

 Odstoupením 

 U členů jmenovaných zřizovatelem odvoláním 

 Zrušením školy 

 Odsouzením člena školské rady za úmyslný trestný čin 

 Úmrtím 

 

Článek VI. 

6. Účinnost 

6.1. Tento Volební řád Školské rady ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice nabývá platnosti 

dnem jeho schválení Radou Městyse Lomnice, 9.2.2022 usnesením RML 

99/7/2022 

6.2. Tento Volební řád se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno 

obdrží ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, a druhé si ponechá zřizovatel. 

 

 

 

 

 



 

 

 


