
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 

Informace k volbám do školské rady 

Č. j. Gymoza 776/2020 

V Pardubicích 15. 10. 2020 

Volby se konají v souladu s § 167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání  a  podle Volebního řádu školské rady vydaného Pardubickým 

krajem dne 23. 6. 2005, č.j. KrÚ 14454/2005/OŠMS. 

 školská rada je tříčlenná 
o jeden člen zvolený z kandidátů navržených zákonnými zástupci nezletilých žáků a 

zletilými žáky 
o jeden člen zvolený z kandidátů navržených pedagogy školy 
o jeden člen jmenovaný zřizovatelem 

 

Termín voleb do školské rady: 16. listopad 2020 16:00 – 22:00 hodin. 

 

 Volební komise:  Mgr. Jana Veselková (předsedkyně), Mgr. Martin Sochor,  
   Petra Babincová 

a) přijímá návrhy na členy školské rady 
b) sestavuje seznamy, resp. pořadí zvolených kandidátů 

o navrhovat kandidáty mohou – do 30. 10. 2020 
a) zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (oprávnění voliči) zprávou ve 

školním informačním systému EduPage (nebo mailovou zprávou) 
adresovanou předsedkyni volební komise Mgr. Janě Veselkové 
(jana.veselkova@gymozart.cz) 

b) pedagogičtí pracovníci dané školy (pedagogové) pomocí anonymní ankety ve 
školním informačním systému EduPage 

o po uplynutí této lhůty sestaví komise seznam 
a) zvlášť pro oprávněné voliče 
b) zvlášť pro pedagogy 

 Předseda komise vyzve navržené kandidáty, aby mu nejpozději do dne zveřejnění seznamů 
kandidátů zaslali souhlas s kandidaturou ve formě zprávy ve školním informačním 
systému EduPage (nebo mailovou zprávou) adresovanou předsedkyni volební komise Mgr. 
Janě Veselkové (jana.veselkova@gymozart.cz); kandidát, který tak neučiní, nebude na 
seznam kandidátů zapsán 

o seznamy kandidátů zveřejní komise do 9. 11. 2020 na veřejně přístupném místě ve 
škole a pomocí zprávy ve školním informačním systému EduPage všem oprávněným 
voličům 

 volby probíhají ve školním informačním systému EduPage zvlášť u zákonných zástupců 
žáků a zletilých žáků a zvlášť u pedagogů formou anonymní ankety 

 Průběh volby členů do školské rady 
o členy do školské rady volí oprávnění voliči a pedagogové tajným hlasování pomocí 

anonymní ankety školního informačního systému EduPage 
o oprávněný volič je jednoznačně autentizován existencí (rodičovského) uživatelského 

účtu ve školním informačním systému EduPage 
o oprávnění voliči hlasují stiskem hlasovacího tlačítka se jménem vybraného kandidáta 

ve zprávě školního informačního systému odeslané předsedkyní volební komise  



nejpozději dne 16. 11. 2020 v 16:00 hodin; hlasování bude uzavřeno 16. 11. 2020 ve 
22:00 hodin.  
Pozn. Při hlasování pomocí mobilního telefonu s nainstalovanou aplikací EduPage 

stačí pouze stisknout tlačítko se jménem vybraného kandidáta. Při hlasování na 

počítači prostřednictvím prohlížeče Internetu je zapotřebí po kliknutí na tlačítko 

vybraného kandidáta ještě stisknout tlačítko Notifikace s ikonkou obálky pro 

znovunačtení stránky a vybarvení zvoleného tlačítka kandidáta (je to zpětná vazba 

vybrané volby pro oprávněného voliče) 
o pedagogičtí pracovníci hlasují prostřednictvím anonymní ankety školního 

informačního systému EduPage dne 16. 11. 2020 od 16:00 do 22:00 hodin, potom se 
anketa uzavře 

o na základě výsledku voleb sestaví komise pořadí kandidátů zvolených za členy školské 
rady 

o za zvolené členy školské rady jsou považováni ti kandidáti, kteří získali při volbě 
nejvyšší počet hlasů; při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem; losování řídí 
předseda komise 

o kandidáti, kteří při volbě neuspěli, se považují za náhradníky pro případ skončení 
mandátu zvoleného člena školské rady; pořadí náhradníků stanoví komise dle počtu 
nejvýše získaných hlasů 

o nedojde-li ke zvolení stanoveného počtu členů školské rady v prvním kole voleb, 
vyhlásí předseda komise kolo druhé, které se musí uskutečnit nejpozději do 14 dnů 
od vyhlášení výsledků voleb prvního kola; na druhé kolo se nevztahují lhůty uvedené 
v daném volebním řádu 

o pokud nejsou zvoleni členové školské rady ani ve druhém kole, jmenuje zbývající 
členy školské rady ředitel 

o výsledky voleb zveřejní předseda komise na veřejně přístupném místě ve škole 
nejpozději do 7 dnů od konání voleb 

 Funkční období členů školské rady je 3 roky. 

o Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období 

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, 

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady 
zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, 

c) vznikem neslučitelnosti dle § 167 odst. 2 školského zákona, 

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady 

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných 
volbách podle § 167 odstavce 8 školského zákona, 

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním 
pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých 
žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy. 

o Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to 
ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle § 167 odst. 2 školského 
zákona volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke 
zvolení člena školské rady. 

o Doplňovací volby do školské rady se konají, přestane-li být volený člen školské rady 
jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených ve výše 
uvedeném bodu písm. a), c), d) a f). 

o Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích 
volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných 
volbách.  

o Předčasné a doplňovací volby se organizují obdobně jako volby řádné.  



 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, 
první zasedání školské rady svolává ředitel školy. 

 Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu. 

 

Výpis z § 168 zákona 561/2004 Sb. školský zákon) 

Školská rada 

 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování 

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

 schvaluje školní řád 

 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách 

 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení 
hospodaření, 

 projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 
ve školství a dalším orgánům státní správy 

a další 
 

 

 

 

 Mgr. Petr Harbich 

 zástupce ředitele pověřený řízením školy 
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