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V O L E B N Í    Ř Á D 
pro volbu členů školské rady 

za zákonné zástupce nezletilých žáků a plnoletých studentů 
pro Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 

 
 Tento Volební řád pro volby členů školské rady ze zákonných zástupců nezletilých žáků a plnoletých 

studentů upravuje postup při volbě členů školské rady (která je zřízena podle § 167 a § 168    zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na 

základě změn provedených dle zákona č. 49/2009 Sb. v souladu s Usnesením RHMP číslo 0330 ze dne 

22.3.2005) pro potřeby Gymnázia, Praha 9, Špitálská 2 a vychází s výše uvedených zákonů a pravidel. 

* 
 

1) Školská rada Gymnázia má celkem šest členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí 

zákonní zástupci nezletilých žáků a plnoletých studentů, třetinu volí pedagogičtí 

pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. 

 

2) Volby dle bodu 1) zajišťuje ředitel školy, který ustaví nejméně tříčlenný přípravný 

výbor. Současně ředitel školy informuje oprávněné osoby, kterými jsou v daném 

případě zákonní zástupci žáků a plnoletí studenti školy, o připravovaných volbách do 

školské rady a vyzve je k podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě, a to 

nejpozději 30 dnů před konáním voleb. Ředitel školy stanoví lhůtu k podání návrhů 

dle předchozí věty a po jejím uplynutí bezodkladně svolává oprávněné osoby 

k volbám členů do školské rady. Všechny oprávněné osoby svolává formou oznámení, 

které se zveřejňuje v písemné formě v prostorách školy (na nástěnce v 1. patře budovy 

gymnázia), v elektronické podobě na webových stránkách školy a oznamuje 

zákonným zástupcům nezletilých žáků prostřednictvím žáků. Volby zpravidla 

probíhají v den konání třídních schůzek. Oznámení o konání voleb obsahuje datum, 

místo a čas konání voleb. Nejpozději v týdnu před konáním voleb zveřejní jména 

kandidátů v prostorách školy (na nástěnce v 1. patře budovy gymnázia) a na webových 

stránkách gymnázia. Součástí kandidátní listiny je jméno, příjmení, rok narození 

a povolání kandidáta.  

 

3) Jako kandidáti na členství ve školské radě jsou zpravidla osoby oprávněné k volbě do 

školské rady (tj. z řad rodičů nezletilých žáků a plnoletých studentů). Týž člen školské 

rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci 

nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky 

školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této 

školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován 

zřizovatelem nebo ředitelem školy. Kandidátem na členství ve školské radě nemůže 

být ředitel školy. 

 

4) Přípravný výbor spolu s ředitelem školy zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů 

školské rady a eviduje 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 tajným hlasováním. Za jednoho žáka hlasuje 

vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje 

více žáků (např. sourozenci), náleží mu příslušný počet hlasů.  

 

6) Výsledky voleb zveřejní volební komise nejpozději do tří dnů od konání voleb, a to 

písemně v prostorách školy (na nástěnce v 1. patře budovy gymnázia) a na webových 

stránkách gymnázia. 
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7) Samotný volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem:  
 

• Oprávněný volič z řad zástupců nezletilých žáků sdělí volební komisi jméno 

a příjmení žáka, jehož je zákonným zástupcem a ročník, který žák navštěvuje. 

Na seznamu nezletilých žáků vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož 

zastupuje, svou účast ve volbách.  

• Je na dohodě zákonných zástupců žáka, který z nich bude u voleb žáka 

zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se 

k volbám dostaví jako první. 

• Oprávněný volič z řad plnoletých studentů sdělí volební komisi své jméno 

a příjmení a svou účast ve volbách stvrdí svým podpisem.  

• Volič označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro 

kterého hlasuje, přičemž označí maximálně tolik kandidátů, kolik je volných 

mandátů (zpravidla maximálně dva) a vhodí takto označený hlasovací lístek do 

hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním 

hlasovacím lístkem. 

• Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno 

více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný. 

 

8) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti 

hlasů se pořadí určí losem.  

 

9) Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech 

oprávněných osob (tj. zákonných zástupců nezletilých žáků a plnoletých studentů). 

 

10) 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 případně jím pověřený pracovník  

 

11) Případné opakování voleb členů školské rady, zejména z důvodu nízké účasti 

oprávněných osob, se uskuteční nejdříve za 15 a nejpozději do 30 dnů. 

 

12) Není-li zvolen stanovený počet členů školské rady ani na základě opakovaných voleb, 

jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 

 

13) 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.  

 

14) 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. 

 

15) Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích 

volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných 

volbách. 

 

v 

 

V Praze dne   4. 03. 2011               
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Na zasedání Školské rady Gymnázia, Praha 9, Špitálská 2 dne 19. 10. 2020 byl schválen 

doplněk Volebního řádu pro volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 

a plnoletých studentů pro Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 (viz též zápis z daného zasedání) 

následujícího znění: 

 

„Ve výjimečných případech (zavření škol v důsledku epidemie apod.), kdy není možné 

hlasovat prezenční formou podle bodu 7) Volebního řádu ze dne 4. 3. 2011, jsou volby za 

zákonné zástupce nezletilých žáků a plnoletých studentů organizovány distančně (např. 

prostřednictvím internetového hlasování), ale vždy tak, aby byla zajištěna jejich věrohodnost 

a anonymita volby.“ 

                                                           

     


