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Rada města Dobříše (dále jen rada) vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění volební řád pro volby členů do školských rad základních škol zřizovaných 

městem Dobříš 

 
Čl. 1 

Rozsah působnosti 
1. Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zle-

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

2. Podle tohoto volebního řádu postupují při konání voleb do školských rad příspěvkové orga-
nizace zřízené městem Dobříš vykonávající činnost základních škol: 

a) Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram, IČO 42727537, se sídlem 
náměstí Komenského 35, 263 01 Dobříš (dále jen ZŠ Komenského), 

b) 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035, okres Příbram, IČO 47067519, se sídlem Školní 
1035, 263 01 Dobříš (dále jen 2. ZŠ),  

c) Základní školy Dobříš, Lidická 384, IČO 47074132, se sídlem Lidická 384, 263 01 Dob-
říš (dále jen ZŠ Lidická), 

(dále společně jako školy).  

3. Tento volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad 
a zveřejňování jejich výsledků na školách. 

 
Čl. 2 

Složení školské rady 
1. Školská rada je zřizována při základní škole podle ustanovení § 167 a násl. školského zá-

kona.  

2. Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady. 

3. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen 
oprávněné osoby). 

4. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen pedagogové). 

5. Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen opráv-
něnými osobami či pedagogy. V případě, že téhož kandidáta navrhnou obě skupiny voličů, 
kandidát bude volen za tu skupinu voličů, jejíž návrh přijala volební komise jako první. Pe-
dagog nemůže být za člena školské rady zvolen oprávněnými osobami ani jmenován zřizo-
vatelem nebo ředitelem školy. 

6. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.  

7. Funkční období člena školské rady je tři roky. 
 

Čl. 3 
Členství ve školské radě 

1. Členem školské rady může být fyzická osoba, která dosáhla zletilosti a je plně svéprávná.  

2. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, za jejíž výkon nenáleží odměna. 

3. Funkce člena školské rady vzniká 

a) zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování,  

b) jmenováním radou.  
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4. Členství ve školské radě končí 

a) uplynutím funkčního období,  

b) vzdáním se funkce písemným prohlášením k rukám předsedy školské rady,  

c) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem k ru-
kám předsedy školské rady, 

d) vznikem neslučitelnosti podle čl. 2 odst. 5 a 6,  

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách 
podle čl. 7 odst. 13 či doplňovacích volbách podle čl. 7 odst. 14, 

f) dnem, kdy zástupce pedagogů přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole, 

g) u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem 
školy, 

h) u zletilých žáků dnem, kdy tito přestanou být žáky školy.  

i) úmrtím.  

5. Školské rady škol zřizovaných městem Dobříš mají tento počet členů 

a) ZŠ Komenského – 6 členů, 

b) 2. ZŠ – 6 členů, 

c) ZŠ Lidická – 3 členy. 
 

Čl. 4 
Jmenování členů školské rady 

1. Rada jmenuje jednu třetinu členů školské rady, a to na návrh kteréhokoli člena rady.  

2. Skončí-li v průběhu funkčního období u jmenovaného člena z jakéhokoliv důvodu výkon 
funkce ve školské radě, jmenuje rada nového člena, a to postupem dle odst. 1 tohoto 
článku.  

 
Čl. 5 

Nominace kandidátů 
1. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhnout každý zletilý občan (dále jen navrho-

vatel). Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát.  

2. Návrhy se podávají písemně řediteli školy nejpozději do 15 dnů přede dnem konání voleb 
do školské rady.  

3. Návrh musí obsahovat  

a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,  

b) u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,  

c) u kandidátů z řad oprávněných osob jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého 
bydliště,  

d) podpis navrhovatele.  

4. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se 
svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky 
pominou ke dni voleb. 

 
Čl. 6 

Příprava voleb 
1. Volby členů školské rady zajišťuje v souladu s tímto volebním řádem v plném rozsahu ředi-

tel školy, ve které bude konkrétní školská rada působit. Ředitel školy může pro přípravu 
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a provedení voleb jmenovat nejméně tříčlennou volební komisi. Členy volební komise mo-
hou být oprávněné osoby a pedagogové, kteří jsou oprávněni volit členy školské rady. 
U členů volební komise nesmí být pochybnost, že naruší průběh voleb a že ze své pozice 
ovlivní výsledky voleb. 

2. Volební komise koordinuje přípravu, průběh a provedení voleb. Za tímto účelem zajišťuje 
zejména 

a) přijímání a evidenci návrhů kandidátů na členy ve školské radě,  

b) sestavení a zveřejnění kandidátních listin,  

c) sestavení seznamu voličů v obou skupinách, 

d) hlasovací lístky pro volby členů školské rady; hlasovací lístky pro volbu za oprávněné 
osoby musí být odlišeny od hlasovacích lístků pro volbu za pedagogy, 

e) zaznamenávání výsledků hlasování, 

f) vyhlášení výsledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole a způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup, 

g) zápis o provedení voleb. 

3. Volební komise formou oznámení nejméně 30 dnů před konáním voleb svolává k volbám 
oprávněné voliče, kterými jsou oprávněné osoby a pedagogové. Oznámení musí zejména 
obsahovat datum, dobu a místo konání voleb a způsob a lhůtu pro podání návrhů oprávně-
ných voličů na kandidáty na členy školské rady.  

4. Kandidátní listiny se zveřejňují nejméně 10 dnů před dnem konání voleb na veřejně přístup-
ném místě ve škole, na internetové stránce školy a jiným způsobem v místě obvyklým, 

5. Nebyla-li volební komise ředitelem školy jmenována, vykonává činnosti, které by jinak vy-
konávala volební komise podle tohoto volebního řádu, ředitel školy. 

 
Čl. 7 

Volba členů školské rady 
1. Členy školské rady volí oprávněné osoby, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy škol-

ské rady, a pedagogové přímou volbou tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hla-
sovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy, nebo elektronickým hlasováním 
prostřednictvím výpočetní techniky. Způsob hlasování stanoví ředitel školy. V případě elek-
tronického způsobu volby zajistí ředitel školy takové podmínky, aby s hlasovacími lístky 
nemohlo být manipulováno. 

2. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud není volič osobně znám členům 
volební komise, prokáže svou totožnost. Není-li volič zapsán do seznamu voličů a prokáže-
li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní 
mu hlasování.  

3. Oprávněné osoby provádí volbu vždy za jednoho žáka školy, tzn. jeden žák = jeden hlas. 
Zastupují-li více žáků, náleží jim příslušný počet hlasů. 

4. Na hlasovacím lístku může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být za da-
nou skupinu zvolen (nejvýše jedna třetina počtu členů stanoveného dle čl. 3 odst. 5). Je-li 
zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se takový hlasovací lístek jako neplatný. Je-li hla-
sovací lístek neupraven, posuzuje se také jako neplatný. Je-li hlasovací lístek zcela přetr-
žený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá 
vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. 

5. Po ukončení hlasování provede volební komise sčítání hlasů. Nejdříve vyřadí neplatné 
lístky (tj. lístky, kde je zaškrtnutý vyšší počet kandidátů, neupravené hlasovací lístky a lístky 
zcela přetržené), potom součtem hlasů z platných hlasovacích lístků sestaví pořadí 
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kandidátů zvolených za členy školské rady za každou skupinu zvlášť sestupně podle počtu 
získaných hlasů.  

6. Za zvoleného člena jsou považování ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů a se svým 
zvolením vyslovili souhlas. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. 

7. Volební komise neprodleně zveřejní výsledky voleb na veřejně přístupném místě ve škole 
a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zvolení za člena školské rady sdělí ředitel 
školy úspěšně zvoleným kandidátům písemně. 

8. Volební komise zpracuje zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej 
řediteli školy. Zápis obsahuje: 

a) návrhy kandidátů na členy školské rady za obě skupiny, 

b) počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny, 

c) počet vydaných hlasovacích lístků, počet vrácených hlasovacích lístků a počet platných 
hlasů za obě skupiny, 

d) jména zvolených členů školské rady za obě skupiny,  

e) jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.  

Zápis podepisují všichni členové volební komise a ředitel školy, který jej bez zbytečného 
odkladu předá zřizovateli. 

9. Výsledky voleb zveřejní ředitel školy stejným způsobem jako vyhlášení voleb.  

10. V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen dostatečný 
počet členů, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bez zbytečného odkladu nové 
volby, jejichž příprava a průběh se bude řídit tímto volebním řádem. 

11. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 
výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí volební 
komise ve lhůtě do 7 dnů od konání voleb. 

12. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele 
školy nadpoloviční počet oprávněných voličů. V předčasných volbách může nového člena 
školské rady volit vždy pouze ta skupina voličů, kterou takový člen školské rady bude za-
stupovat. Předčasné volby provede volební komise dle tohoto volebního řádu. 

13. Doplňovací volby se konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skon-
čením funkčního období z důvodů stanovených v ustanovení § 167 odst. 9 písm. a) až d) 
a f) školského zákona.  

14. Funkční období člena zvoleného v předčasných nebo doplňujících volbách končí shodně 
s funkčním obdobím členů školské rady z řádných voleb. 

15. Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je školská rada zřízena 
a jejíž členové jsou ve volbách voleni.  

16. Všechny osoby účastnící se voleb jsou povinny dbát na dodržování ochrany osobních 
údajů. 

 
Čl. 8 

Ustavení školské rady 
1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení vý-

sledků voleb. V případě, že se volby do školské rady konají v měsíci červnu až srpnu, svolá 
ředitel první zasedání školské rady nejpozději do konce měsíce září. Každé další zasedání 
svolává předseda školské rady. 
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2. Školská rada na svém prvním zasedání volí se souhlasem nadpoloviční většiny svých členů 
předsedu a místopředsedu školské rady. Předsedu a místopředsedu může školská rada 
v průběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou všech svých členů. 

 
Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento volební řád lze měnit pouze rozhodnutím Rady města Dobříše.  

2. Na oblasti neupravené tímto volebním řádem se použijí příslušná ustanovení školského 
zákona. 

3. Zrušuje se Volební řád pro volby členů do školských rad základních škol zřizovaných Měs-
tem Dobříš vydaný Radou města Dobříše dne 28.08.2013 usnesením č. 7/17/2013/RM.  

4. Tento volební řád byl vydán Radou města Dobříše na její 2. schůzi konané dne 08.11.2022 
usnesením č. 9/2/2022/RM-VI. 

5. Tento volební řád nabývá platnosti dnem schválení Radou města Dobříše a účinnosti dnem 
01.01.2023.  

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda v. r.  Mgr. Tomáš Vokurka, DiS., v. r.  
starosta města místostarosta města 

 

 


