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Dodatek č.1 

Volebního řádu školské rady 

 
schválený Radou obce Libina v souladu s ustanovením §167 odst. 2, zákona č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon), na svém zasedání ze dne 9.10.2020, pod 

usnesením č. 3/58R/2020. 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Rada obce se usnesla, že z níže uvedených důvodu, budou provedeny změny ve 

volebním řádu školské rady schváleným dne 27.4.2005 pod č.j. 57.3.2. 

 

 

Mění se čl. 7 bod a) 1.: 

 

Původní znění: 

 

Volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž 

součástí vyhlášení bude sdělení termínu a místo konání voleb, základní 

informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. 

Vyhlášením se rozumí zveřejnění na nástěnce školy, internetových stránkách 

školy a podáním písemné informace zákonným zástupcům prostřednictvím žáků 

školy, vyvěšením na úřední desce OÚ Libina. 

 

 

Nové znění: 

 

Volby do školské rady vyhlásí nejpozději 30 dní před jejich konáním, přičemž 

součástí vyhlášení bude sdělení termínu a místa konání voleb, základní 

informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb. 

Vyhlášením se rozumí zveřejnění na nástěnce školy, internetových stránkách 

školy a podáním informace zákonným zástupcům prostřednictvím informačního 

systému školy (dm Software, …), vyvěšením na úřední desce OÚ Libina. 
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Mění se čl. 7 bod b): 

 

Původní znění: 

 

Na průběh prvních voleb dohlíží volební komise ve stejném složení jako u volby 

zástupců pedagogických pracovníků. 

Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný 

volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, 

kterou žák navštěvuje. Na seznam žáků školy vyznačí svým podpisem u jména 

žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před 

jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje v počtu max. 

odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného lístku do 

hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním 

hlasovacím lístkem. 

 

Nové znění: 

 

Na průběh prvních voleb dohlíží volební komise ve stejném složení jako u volby 

zástupců pedagogických pracovníků. 

Volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem: oprávněný 

volič sdělí volební komisi jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, 

kterou žák navštěvuje. Na seznam žáků školy vyznačí svým podpisem u jména 

žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Volič označí v rámečku před 

jménem kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje v počtu max. 

odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto označeného lístku do 

hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním 

hlasovacím lístkem.  

Pokud se ze zákonných důvodů (mimořádných opatření vlády ČR,…) nemohou 

zákonní zástupci žáků dostavit do volební místnosti, proběhnou volby 

zákonných zástupců do školské rady distanční formou prostřednictvím žáků. 

V tomto případě zajistí ředitel školy ve spolupráci s třídními učiteli, aby všichni 

zákonní zástupci, prostřednictvím žáků obdrželi hlasovací lístky s kandidáty a 

termínem konání voleb, v obálce domů, a to nejpozději 7 kalendářních dní před 

dnem konání voleb. Jednotliví žáci pak v den konání voleb vhodí uzavřenou 

obálku s vyplněným hlasovacím lístkem do hlasovací urny, za přítomnosti všech 

členů volební komise. 
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Tento dodatek byl schválen usnesením RO č. 3/58R/2020, na žádost ředitelky 

ZŠ Libina a nabývá účinnosti dne 9.10.2020. 

                                                  

 

 

 

 

 

 Mgr. Aleš Skála   


