Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých
žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské
rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo
svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele
podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) 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.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů
školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel
školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda,
první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce
je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na
svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího
řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele
školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady,
která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do
školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady
jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a)
až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích
volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) 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 podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví
volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle
odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním
vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy
přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu
ve školství a dalším orgánům státní správy,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2)
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel
školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy.
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3)
O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do
1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí,
ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se
účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud
školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich
předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Volební řád školské rady
Město Kadaň v souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,

doplňuje volební řád školské rady při Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683,
okr.Chomutov s účinností od 1. 9. 2009.

I. Složení školské rady
1. Školská rada má šest členů
2 zástupci jsou jmenováni zřizovatelem
2 zástupce volí pedagogičtí pracovníci školy
2 zástupce volí zákonní zástupci žáků
2. Ředitel školy není členem školské rady.
3. Funkční období členů školské rady jsou tři roky
4. Povinností člena školské rady je účastnit se jejího konání

II. Volba členů školské rady
1. Volby členů do školské rady probíhají ve dvou kolech
2. Právo volit, navrhovat kandidáty a být zvoleni mají všichni zákonní zástupci nezletilých žáků
pro své kandidáty a pedagogičtí pracovníci školy pro své kandidáty.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky.
4. Ředitel školy stanoví tříčlenný přípravný výbor. Jeho členy mohou být zákonní zástupci
nezletilých žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy.
5. Přípravný výbor vyhlásí termín voleb a k volbám svolá všechny osoby oprávněné volit
zástupce do školské rady formou oznámení, které se zveřejní ve škole na veřejně přístupném
místě a na webových stránkách školy, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení
obsahuje datum, čas, místo konání voleb a seznam kandidátů.
6. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volbu členů školské rady, eviduje návrhy
kandidátů, účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb
zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců pedagogických pracovníků.
Výsledkem voleb je oznámení dvou zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a dvou
zástupců pedagogů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.
7. O průběhu volby členů školské rady vyhotovuje přípravný výbor písemný protokol, který
obsahuje: přehled kandidátů, datum konání voleb ( l.kolo, 2.kolo) celkový počet oprávněných
voličů, celkový počet zúčastněných voličů a výsledkovou listinu z druhého kola voleb (pořadí
umístění kandidátů, včetně počtu získaných hlasů ).Výsledky voleb se vyhodnocují samostatně
za zákonné zástupce nezletilých žáků a samostatně za pedagogické pracovníky školy. Protokol
o konání voleb stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem.
8. K protokolu o průběhu voleb se připojí oznámení o konání voleb, seznam členů volební
komise, jeden výtisk volebních lístků a seznam zvolených členů školské rady.
9. Kopii protokolu (včetně příloh) o průběhu volby členů do školské rady zašle ředitel školy
prostřednictví OŠKaS zřizovateli do 7 dnů po konání voleb. Originál protokolu včetně příloh
zůstává škole a je uložen u ředitele školy.

10.
Po ukončení voleb seznámí ředitel školy všechny členy školské rady se zřízením školské
rady a jejich jmenováním či zvolením.

III. Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků
1.
Zákonní zástupci v jednotlivých třídách školy hlasováním zvolí 1 zástupce, jehož jméno
bude zveřejněno na kandidátní listině pro realizaci voleb do školské rady. Návrh musí obsahovat
jméno, příjmení (titul) navrženého kandidáta, jeho bydliště a podpis.
2.
Z takto sestavené kandidátní listiny budou zvoleni tajnou volbou 2 zástupci zákonných
zástupců, s nejvyšším počtem hlasů. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň
jedna pětina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují.
3.
Každá oprávněná osoba může na volebním lístku zaškrtnout maximálně tři kandidáty.
Při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.
4.
V případě nezvolení zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků ani na základě
opakované výzvy, jmenuje v souladu s ustanovením §167, odst. 5 zákona č. 561/2004Sb.,
zbývající členy školské rady ředitel školy.

IV. Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy
1. V prvním kole navrhují pedagogičtí pracovníci členství ve školské radě, druhé kolo určí pořadí
kandidátů - probíhá tajnou volbou prostřednictvím hlasovacích lístků a určí pořadí kandidátů.
2. Každá oprávněná osoba může na volebním lístku zaškrtnout maximálně tři kandidáty. Při
zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.
3. S výslednou kandidaturou musí zvolený souhlasit a svůj souhlas ztvrdit podpisem.

V. Změny ve složení školské rady – doplňovací volby
1. Změny ve složení zvolené školské rady jsou možné za předpokladu dodržení poměrného
zastoupení členů.
2. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy
alespoň většina voličů oprávněných volit člena školské rady, která je nezbytná ke zvolení člena
školské rady.
3. Doplňovací volby do školské rady se konají v souladu s volebním řádem, přestane-li být volený
člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období.
4. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí
shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
5. Členství ve školské radě končí:
• vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady
• dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou
předsedy školské rady
• nástupem pedagogického pracovníka - člena školské rady do funkce ředitele školy
• v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady
• dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách

• uplynutím funkčního období
• přeměnou nebo zánikem organizace
6. Na uvolněné místo ve školské radě před skončením funkčního období nastupuje další člen
zvolený na základě doplňovacích voleb, které se konají v souladu s volebním řádem.

VI. Účinnost
Tento volební řád školské rady nabývá účinnosti 1. 9. 2009
PaedDr. Jiří Kulhánek starosta města
Naše školská rada
Na období od 11. 7. 2021 do 10. 7. 2024 byly zvoleny za zákonné zástupce žáků
MUDr. Markéta Vízková a Soňa Metličková, za pedagogické pracovníky Mgr.
Lucie Dlouhá a Mgr. Miluše Sukovičová. Zřizovatel do naší školské rady
jmenoval Bc. Alenu Benešovou a Ing. Adama Studeného.

