
 
 

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník,  
příspěvková organizace 

 
Volební řád školské rady 

1. V souladu s § 167 odst. 2 školského zákona má školská rada Střední průmyslové školy 
Emila Kolbena Rakovník, příspěvkové organizace (dále jen škola), při počtu žáků větším 
než 250 šest členů. 
 

2. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel školy, kterým je Středočeský kraj, dva volí 
zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy a dva volí pedagogičtí pracovníci školy. 
Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři 
roky. 

 
3. Pedagogický pracovník dané školy může být členem školské rady pouze na základě svého 

zvolení pedagogickými pracovníky školy. 
 

4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými 
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy nebo zvolen pedagogickými pracovníky 
školy. 

 
5. Ze zákonných zástupců žáka může hlasovat vždy jeden. 

 
6. Pro určení počtu hlasů pro volbu třetiny školské rady volené zákonnými zástupci nezletilých 

žáků a zletilými žáky školy platí, že počet hlasů je roven počtu žáků školy, tedy na jednoho 
žáka připadá jeden hlas. 

 
7. Volby do školské rady zajistí v souladu s volebním řádem ředitel školy a jím ustavený 

tříčlenný přípravný výbor. 
 

8. Členem přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a 
pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
oprávněni volit členy školské rady (dále „oprávněné osoby“). Funkce člena přípravného 
výboru je čestnou funkcí. Členy přípravného výboru jmenuje ředitel školy.  

 
9. Přípravný výbor navrhuje kandidáty na členství v školské radě, a to s jejich výslovným 

souhlasem. 
 

10. Přípravný výbor svolává k volbám do školské rady oprávněné osoby formou oznámení, 
které se zveřejňuje na veřejném vývěsce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
nejpozději 20 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb 
včetně lhůty pro podávání návrhů na kandidáty na členství v školské radě. Seznam 
kandidátů na členství ve školské radě zveřejňuje přípravný výbor nejméně 10 dní přede 
dnem voleb stejným způsobem jako oznámení o konání voleb. 

 
11. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a eviduje osoby 

oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky 
hlasování a vyhlašuje výsledky voleb. 

 



12. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním na základě přímého volebního 
práva. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů 
oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých 
se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. 

 
13. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při 

rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. 
 

14. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy 
stanovený počet členů školské rady ani na základě opakovaného hlasování, jmenuje 
zbývající členy školské rady ředitel školy. 

 
15. Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy a zvolené školské 

radě. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. 
 

16. Doplňovací volby do školské rady se konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím 
členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v § 167 odst. 9 zákona 
č. 561/2004 Sb.  

 
17. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele 

školy alespoň většina voličů oprávněných volit, která je nezbytná ke zvolení člena školské 
rady.  

 
18. Doplňovací a předčasné volby do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné. 

 
19. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách 

končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. 
 

20. První zasedání školské rady svolá ředitel školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků 
voleb. 
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