
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ A ZLETILÉ ŽÁKY 

Zřízení školských rad vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným 
zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 
na správě školy. 

Na základě volebního řádu vydaného Plzeňským krajem a schváleného Radou Plzeňského kraje jsem 
stanovil tříčlenný přípravný výbor pro volby do školské rady, které proběhnou v pátek 25. 6. 2021 
v tomto složení: 

Ing. Iva Rochová  - předseda 

Hana Staňková  - člen  

Mgr. Filip Jano  - člen 

Tento výbor se podílí na přípravě voleb (volební lístky, seznamy kandidátů), zabezpečuje samotnou 
volbu – eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, pořizuje zápis o průběhu a 
výsledku voleb. Předseda výboru vyhlásí souhrnné výsledky voleb do školské rady 28. 6. 2021. 

 

Volby do školské rady za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky 

1) Rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci volí 2 kandidáty ze seznamu kandidátů na volebním lístku. 

2) Právo volit do školské rady mají zletilí žáci a oba zákonní zástupci nezletilého žáka, pokud je žák 
má. V případě, že školu navštěvuje více dětí téže rodiny, volí rodinní zástupci pouze ve třídě 
nejmladšího dítěte.    

3) Členy školské rady za zákonné zástupce žáků volí oprávněné osoby tajným hlasováním.  

4) Volební místností je třída V.A v přízemí budovy gymnázia. Čas pro volby bude od 15.00 do 16.00 
hod.  

5) Volební komise po kontrole totožnosti (OP, pas, řidičský průkaz, karta zdravotní pojišťovny) proti 
podpisu (seznam voličů) vydá volební lístky. Na hlasovacím lístku označí volič zakroužkováním 
pořadového čísla kandidáty, které volí. Poté upravený hlasovací lístek vloží volič do volební schránky. 

6) Zapečetěnou volební schránku s lístky uloží volební komise po uplynutí časové lhůty do místnosti 
archívu v kanceláři školy, kde bude uložena do sčítání hlasů. Komise sečte hlasy do pondělí 28. 6. 
2021.  

7) Členy školské rady za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky se stávají kandidáti, kteří získali první a 
druhý nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. 

  

        Mgr. Ivan Kratochvíl                                                                                                              
                ředitel školy 


