
 

 

Základní škola Martina Luthera 
 
 

Volební řád do Školské rady 
Základní škola Martina Luthera (ZŠML) 

 
 
Ředitel Základní školy Martina Luthera, Školní náměstí 1, 318 00 Plzeň, v souladu s ustanovením  
§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, vydává volební řád.  
 
Č. j.: ZŠML/2018/21 
Spisový znak: 3.11. 
Skartační znak: A 
Vypracoval, dne: Mgr. Robert Hendrich, 3. 12. 2018 
Schválil, dne: Mgr. Robert Hendrich, 3. 12. 2018 
 
Tento dokument, Volební řád, č. j. ZŠML/2018/21, nahrazuje ve svém úplném rozsahu všechny předchozí 
volební řády, které tímto pozbyly své platnosti a účinnosti.  
Volební řád, č. j. ZŠML/2018/21 je platný od 3. 12. 2018, účinný od 4. 12. 2018.  
Účinnost Volebního řádu, č. j. ZŠML/2018/21 je na dobu neurčitou. 
 

Článek I.  
Školská rada má zřizovatelem stanovený počet 6 členů (§167, odst. 2). 
Členem školské rady nemůže být ředitel školy.  
Dva členy volí zákonní zástupci žáků (první volená skupina).  
Dva členy volí všichni pedagogičtí pracovníci v pracovním poměru k ZŠML (druhá volená skupina).  
Dva členy jmenuje zřizovatel školy (třetí skupina). 
 

Článek II.  
Vyhlášení voleb, přípravu voleb a provedení voleb zajistí ředitel školy v souladu s volebním řádem.  
  

Článek III.  
 
Volební orgán  

Pro volbu první a druhé skupiny ustanoví ředitel školy z řad pedagogů a pracovníků školy volební orgán 
(3členný) a jmenuje předsedu.  
Volební orgán:  

- zveřejní na úřední desce ve škole příslušné dokumenty vztahující se k právnímu postavení 
školské rady (citace §167 a §168 zákona 561/2004 Sb., dále volební řád, termín voleb, 
termín podání kandidátek k volbám, seznam členů volebního orgánu),  

- přijímá návrhy kandidátů ve vymezeném čase ze strany zákonných zástupců žáků a 
pedagogických pracovníků,  

- má seznam osob oprávněných volit,  
- dohlíží na průběh voleb. 

 
Článek IV. 
  

První volená skupina – zákonní zástupci žáků  
Oprávnění na kandidaturu a její podání mají všichni zákonní zástupci žáků. Každý, kdo podává 
kandidátku, ji podává vlastním jménem, tedy se stává kandidátem. Lístky na kandidaturu jsou k 
dispozici u tajemnice školy, popř. u volební komise ve dnech přijímání kandidátek.  
Právo volit mají všichni zákonní zástupci žáků. 
 
 
 



 

 

Kandidátka do voleb do Školské rady ZŠML 
Volená skupina č. 1 – zákonní zástupci žáků 

 
Jméno, příjmení, titul:________________________________________________ 
 
Podpis: __________________________   Datum: ____________________ 
 
 

Článek V. 
  

Druhá volená skupina – pedagogičtí pracovníci 
Oprávnění na kandidaturu a její podání mají všichni pedagogičtí pracovníci školy v pracovním poměru 
k Základní škole Martina Luthera. Každý, kdo podává kandidátku, ji podává vlastním jménem, tedy se 
stává kandidátem. Lístky na kandidaturu jsou k dispozici u tajemnice školy, popř. u volební komise ve 
dnech přijímání kandidátek.  
Právo volit mají všichni pedagogičtí pracovníci. 
 

Kandidátka do voleb do Školské rady ZŠML 
Volená skupina č. 2 – pedagogičtí pracovníci 

 
Jméno, příjmení, titul:________________________________________________ 
 
Podpis: __________________________   Datum: ____________________ 
 
 

Článek VI. 
  

Třetí skupina – zástupci zřizovatele školy 
V souladu s § 167, odst. 2, jmenuje 2 členy do školské rady zřizovatel.  
Jmenování se uskuteční formou písemného sdělení – jmenovací listina.  
 
 

                                                                               Článek VII. 
 

                                                                             Volba 
Volbu provedou voliči volebním lístkem, a to označením tak, že příslušné políčko voleného kandidáta označí 
křížkem. Označeni mohou být maximálně dva kandidáti.  
Jsou-li označeni více než dva kandidáti, je volební lístek neplatný. Vztahuje se jak na první, tak i na druhou 
volenou skupinu.  
Před vhozením volebního lístku do volební schránky (urny) člen volebního orgánu označí v seznamu voličů 
provedení volby osobou oprávněnou volit (jedná se o kontrolní mechanizmus, v případě těchto voleb jen 
odškrtnutím jména voliče). Volební schránka (urna) bude vystavena v průběhu voleb na určeném místě a 
zapečetěna s podpisem předsedy volebního orgánu a označena kulatým razítkem školy. 
Místem volby je Základní škola Martina Luthera, Školní náměstí 1, 318 00 Plzeň – sekretariát školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Článek VIII. 
 

Volební lístek 
Volební lístek pro volbu do školské rady (první volební skupina – zákonní zástupci žáků) 
 

VOLEBNÍ LÍSTEK ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKŮ 
Termín voleb  
Místo voleb Základní škola Martina Luthera, Školní náměstí 1, 318 00 Plzeň  

Seznam kandidátů Jméno Příjmení Označení 
volby křížkem 

    
    
    
 

Razítko školy 
 

 

  
 
Volební lístek pro volbu do školské rady (druhá volební skupina – pedagogičtí pracovníci) 
 

VOLEBNÍ LÍSTEK PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 
Termín voleb  
Místo voleb Základní škola Martina Luthera, Školní náměstí 1, 318 00 Plzeň  

Seznam kandidátů Jméno Příjmení Označení 
volby křížkem 

    
    
    
 

Razítko školy 
 

 

 
Volební lístky si mohou oprávnění voliči vyzvednout u tajemnice školy v sekretariátu Základní školy 
Martina Luthera, a to po datu ukončení přijímání kandidátek. 
V případě ztráty volebního lístku bude při volbě k dispozici pro voliče volební lístek u člena volebního 
orgánu. 
 

Článek IX. 
  

Volební komise zákonných zástupců žáků  
Volební komisi mohou vytvořit dobrovolníci ze strany zákonných zástupců žáků.  
Volební komise je 3členná.  
Činnost volební komise je řízena předsedou volební komise, kterého si členové zvolí.  
V případě, že zákonní zástupci žáků nevytvoří volební komisi, vše provede volební orgán. 
 
 
S ohledem na demokratické principy a důvěryhodnost je žádoucí, aby volební komise přepočetla hlasy, 
překontrolovala oprávněnost volebních lístků, sepsala výsledek voleb a protokolárně uzavřela volby 
písemnou zprávou, která bude obsahovat:



 

 

Členové volební komise: ……………… 
Členové volebního orgánu: ………… 
Stručné zhodnocení: …………….. 
Počet odevzdaných volebních lístků (X) z toho platných (X-Y) a neplatných (Y). 
Seznam kandidátů s vyhodnocením volebních výsledků. 
Jméno a příjmení zvolených zástupců do školské rady………. 
Další potřebná vyjádření a poznámky členů volební komise. 
 
Podpisy všech členů volební komise a podpis předsedy volebního orgánu…  
V Plzni dne………… 
 
Přílohy:  
Volební lístky (vhozené, neplatné, zbylé). 
Seznam osob oprávněných volit s označením, kdo byl u voleb – viz výše. 
 
 

Článek X.  
 

Vyhlášení výsledků voleb  
Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady Základní školy Martina Luthera proběhne informováním 
na úřední desce školy a na webových stránkách školy – www.sml.cz 
 

Článek XI. 
Ustanovení školské rady  

První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do třiceti dnů od vyhlášení výsledků voleb. 
Každé další zasedání svolává předseda školské rady. 
Funkční období rady je 3leté. Funkční období nové rady je zahájeno po dni vyhlášení volebních výsledků, 
v tento den končí funkční období předchozí školské rady. 
Členství ve školské radě je čestnou funkcí, není placené. 
Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, v případě zvoleného zákonného 
zástupce žáka odchodem žáka na jinou školu, v případě zvoleného zástupce pedagogů ukončením 
pracovního vztahu, úmrtím.



 

 

 


