
Zastupitelstvo městské části Brno-Židenice statutárního města Brna schválilo volební řád Školské rady 
Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v tomto znění: 

 
 
 

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY 
 

 
I. 

 
Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. 
 
 

II. 
 

Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě 

 
2.1 Ředitel zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí oprávněným voličům (tj. pedagogickým 
pracovníkům školy) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především: 

- vyhlásí volby nejpozději 30 dní před termínem jejich konání, přičemž součástí vyhlášení bude 
sdělení termínu a místa konání voleb a základní informace o účelu a činnosti školské rady      
a o plánovaném průběhu voleb; 

- jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi, která bude přijímat návrhy na kandidáty, vydávat 
hlasovací lístky oprávněným voličům, dohlížet na průběh hlasování a sčítat odevzdané hlasy; 

- vyzve k podání návrhů kandidátů; kandidátem na člena školské rady se může stát zletilá 
osoba, s výjimkou ředitele a člena volební komise, navržená kterýmkoli z pedagogických 
pracovníků školy. Pedagogický pracovník může navrhnout jako kandidáta i sám sebe. Návrhy 
na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání voleb; 

- zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku 
v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení, titul, věk, povolání a 
obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu; 

- zajistí na den voleb volební urnu, hlasovací lístky, seznam oprávněných voličů a další 
potřebné náležitosti; 

- zabezpečí zveřejnění výsledků voleb vyvěšením na nástěnce školy, resp. též jiným vhodným 
způsobem. 

 
2.2 Volební akt se uskutečňuje tajným hlasováním. Oprávněný volič označí v hlasovacím lístku 
kandidáta, kterému dává hlas, vyznačením křížku do rámečku před jménem kandidáta. Takto může 
hlasovat max. pro …. kandidáty, jinak by byl hlasovací lístek neplatný. Poté volič hlasovací lístek 
vhodí do hlasovací urny. 
 
2.3 Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za 
každý hlasovací lístek s křížkem vyznačeným před svým jménem získává kandidát jeden hlas.  
 
2.4 Členy školské rady jsou zvoleni … kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje los. 
 
2.5 Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší 
všichni členové volební komise. Tento zápis předají řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi 
školské rady. 
 
2.6 Zvolení kandidáti se stávají novými členy školské rady dnem voleb. 
 
2.7 Volby jsou platné, jestliže se jich účastní více než 50% oprávněných voličů. Pokud tato podmínka 
nebyla splněna, do 60 dnů se volby opakují, přičemž podmínka nadpoloviční účasti voličů se při 
opakovaných volbách neuplatní.  
 
 



III. 
 

Volby zástupců žáků ve školské radě 

 
3.1 Ředitel zajistí přípravu voleb způsobem, který zabezpečí oprávněným voličům (tj. zákonným 
zástupcům žáků školy) dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách. Především: 

- vyhlásí volby nejpozději 30 dní před termínem jejich konání, přičemž součástí vyhlášení bude 
sdělení termínu a místa konání voleb a základní informace o účelu a činnosti školské rady a o 
plánovaném průběhu voleb. Vyhlášením se rozumí vyvěšení informace na nástěnce školy, 
podání písemné informace zákonným zástupcům žáků školy prostřednictvím žáků, resp. též 
jiným vhodným způsobem; 

- jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi, která bude přijímat návrhy na kandidáty, vydávat 
hlasovací lístky oprávněným voličům, dohlížet na průběh hlasování a sčítat odevzdané hlasy; 

- vyzve k podání návrhů kandidátů; kandidátem na člena školské rady se může stát zletilá 
osoba, s výjimkou ředitele a člena volební komise, navržená kterýmkoli ze zákonných 
zástupců žáků školy. Zákonný zástupce žáka školy může navrhnout jako kandidáta i sám 
sebe. Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů před dnem konání 
voleb; 

- zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku 
v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení, titul, věk, povolání a 
obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu; 

- zajistí na den voleb volební urnu, hlasovací lístky, seznam žáků školy a další potřebné 
náležitosti; 

- zabezpečí zveřejnění výsledků voleb vyvěšením na nástěnce školy, resp. též jiným vhodným 
způsobem. 

 
3.2 Volební akt se uskutečňuje tajným hlasováním. Oprávněný volič sdělí volební komisi jméno žáka, 
jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje. Na seznamu žáků školy vyznačí svým 
podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. V hlasovacím lístku označí 
kandidáta, kterému dává hlas, vyznačením křížku do rámečku před jménem kandidáta. Takto může 
hlasovat max. pro …. kandidáty, jinak by byl hlasovací lístek neplatný. Poté volič hlasovací lístek 
vhodí do hlasovací urny. 
 
3.3 Je na dohodě zákonných zástupců žáka, který z nich bude žáka u voleb zastupovat. Pokud se 
nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostavil dříve. 
 
3.4 Po ukončení voleb otevře volební komise hlasovací urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za 
každý hlasovací lístek s křížkem vyznačeným před svým jménem získává kandidát jeden hlas.  
 
3.5 Členy školské rady jsou zvoleni … kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje los. 
 
3.6 Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší 
všichni členové volební komise. Tento zápis předají řediteli školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi 
školské rady. 
 
3.7 Zvolení kandidáti se stávají novými členy školské rady dnem voleb. 
 
3.8 Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované 
výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. 
 

IV. 
 

4.1 Tento volební řád byl schválen na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice, 
konaném dne 26. 9. 2005. 
 
 
V Brně dne 26. 9. 2005     
           Ing. Roman Vašina, v.r. 
               starosta MČ Brno-Židenice   


