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Volební řád do školské rady 

Katolického gymnázia Třebíč 

SM 4/2019  

   

Ředitel Katolického gymnázia Třebíč vydává v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) tento 

  

VOLEBNÍ ŘÁD 

pro volby členů Školské rady Katolického gymnázia Třebíč 

  

Čl. 1 

Počet členů školské rady a její složení 

  

1. Školská rada (dále jen ŠR) je zřizována při Katolickém gymnáziu Třebíč dle § 167 a násl. 

Školského zákona. 

 

2. Dle Zřizovací listiny má ŠR 6 členů. 

 

3. Ředitel školy jmenuje 1/3 členů ŠR – dle zmocnění v § 167, odst. 2, poslední věta. 

 

4. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy (dále jen oprávněné osoby) volí 1/3 

členů ŠR. 

 

5. Pedagogičtí pracovníci gymnázia (dále jen učitelé) volí 1/3 členů ŠR. 

 

6. Týž člen ŠR nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen oprávněnými osobami 

nebo zvolen učiteli školy. 

 

7. Členem ŠR nemůže být ředitel školy. 
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Čl. 2 

Příprava a provedení voleb 

Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel gymnázia, který může pro 

tento účel ustanovit z řad oprávněných osob a učitelů přípravný výbor, včetně jmenování jeho 

předsedy. Tím není dotčeno právo člena přípravného výboru být zvolen členem ŠR. 

 

1. Ředitel nebo přípravný výbor (dále jen volební orgán) vyzve oprávněné osoby a učitele 

k podání návrhů na kandidáty na členy ŠR, stanoví lhůtu a způsob podání návrhů.  

 

2. Kandidáti mohou být navrhováni i mimo okruh oprávněných osob nebo učitelů.  

 

3. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, jeho věk, trvalé bydliště (stačí obec) a 

povolání. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit, což potvrdí svým podpisem na 

návrhu. 

 

4. V případě, že téhož kandidáta navrhnou obě skupiny voličů, kandidát bude volen za tu 

skupinu voličů, jejíž návrh volební orgán přijal jako první. 

 

5. Volební orgán formou oznámení informuje nejméně třicet dnů před termínem konání voleb 

oprávněné osoby a učitele o konání voleb do ŠR, včetně oznámení způsobu volby, místa a 

času. 

 

6. Toto oznámení může volební orgán zaslat písemně či elektronicky. 

 

7. Volební orgán: 

- přijímá návrhy na kandidáty na členy ŠR 

- návrhy na kandidáty eviduje; jejich seznam zveřejní nejpozději deset dnů před termínem 

konání voleb na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy 

- zajišťuje hlasovací lístky pro volbu členů ŠR, odliší hlasovací lístky pro volbu za 

oprávněné osoby od hlasovacích lístků pro volbu za učitele 

- eviduje všechny osoby oprávněné volit členy ŠR 

- zaznamenává výsledky hlasování 

- pořizuje zápis o volbách a vyhlašuje výsledky voleb do ŠR na veřejnosti přístupném 

místě ve škole a na školních webových stránkách 
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Čl. 3 

Volba členů školské rady 

  

1. Členy ŠR volí oprávněné osoby a učitelé tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného 

hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy. 

 

2. Za každého nezletilého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je 

na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, 

kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první. 

 

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků provádí volbu vždy za jednoho žáka školy (1 žák = 1 

hlas). Zastupují-li více žáků, náleží jim příslušný počet hlasů. 

 

4. Na hlasovacím lístku, který je určen pro volbu za oprávněné osoby a na hlasovacím lístku, 

který je určen pro volbu za učitele, může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má 

být zvolen. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, hlasovací lístek je neplatný. 

 

5. Volební akt probíhá následujícím způsobem. Na seznamu oprávněných voličů vyznačí volič 

svým podpisem svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před 

jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje a hlasuje vhozením takto 

označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. 

 

6. Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé 

kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas.  

 

7. Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů zvolených za členy 

ŠR (zvlášť za každou skupinu). 

 

8. Za člena školské rady jsou zvoleni dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z řad 

oprávněných osob a stejný počet z řad učitelů. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje los. 

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady. 

 

9. Ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni za členy ŠR, se považují za náhradníky v pořadí podle 

počtu získaných hlasů.  
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10. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů ŠR ani na základě opakované volby, 

jmenuje zbývající členy ŠR ředitel školy. 

 

11. Volební orgán zpracuje zápis o provedených volbách a předá jej řediteli školy. Zápis musí 

obsahovat: 

- návrhy kandidátů na člena ŠR za obě skupiny, 

 

- počet vydaných hlasovacích lístků, počet vrácených hlasovacích lístků a počet platných 

hlasů za obě skupiny, 

 

- jména zvolených členů ŠR za obě skupiny, 

 

- jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb a které měly vliv na výsledky či 

průběh voleb 

 

12. Ředitel školy svým podpisem zápis potvrdí a předá vše bez zbytečného odkladu zřizovateli a 

zvoleným členům školské rady v písemné nebo elektronické podobě. 

 

Čl. 4 

Ustavení školské rady 

  

1. První zasedání ŠR svolá ředitel školy nejpozději do 30 dnů po provedených volbách. 

 

2. Na svém prvním zasedaní si ŠR souhlasem nadpoloviční většiny svých členů volí předsedu a 

místopředsedu ŠR, tyto může v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční 

většinou svých členů 

    

Čl. 5 

Členství ve školní radě 

  

1. Funkční období členů ŠR je tři roky. 

 

2. Členství ve ŠR je čestnou funkcí a vzniká jmenováním nebo zvolením. 
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3. Členství ve ŠR zaniká: 

- uplynutím funkčního období 

- odstoupením či odvoláním 

- úmrtím či prohlášením za mrtvého 

- pokud zletilý žák ukončí studium 

- pokud pedagog přestane být zaměstnancem školy 

 

4. Ihned po zániku členství některého z členů ŠR se stav členů ŠR doplní náhradníkem. 

 

5. Pokud v řádných volbách nebyl zvolen žádný náhradník, zahájí ředitel školy provedení 

volby nového člena nebo provedení volby nových členů ŠR v souladu s tímto volebním 

řádem. 

 

6. Funkční období člena ŠR zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí 

shodně s funkčním obdobím členů ŠR zvolených v řádných volbách. 

 

  

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

  

Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2019 

    

 

 

V Třebíči dne 1. 9. 2019 

 

 

  ........................................................  

 Ing. Mgr. Vít Feldbabel 

 ředitel školy 

 

 

 


