
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 
 

RMČ Brno - Černovice rozhodla na svém 60. zasedání dne 30.6.2005, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o zřízení 

školské rady při Základní škole, Brno, Kneslova 28. 

 

Ředitel školy v této souvislosti vyhlašuje dnem 17. 5. 2021 volby do školské rady. Volby 

proběhnou v budově školy dne 16. 6. 2021 v době od 13.00 hod. - do 15.00 hod. 
 

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 

Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí 

zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 
 

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými 

pracovníky školy. 
 

Funkční období členů školské rady je tři roky. 

 

• Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv z pedagogických pracovníků školy, přičemž 

pedagogický pracovník (kromě ředitele školy) může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze volební 

komisi podávat nejpozději 14 dnů přede dnem konání voleb. 

• předání hlasovacích lístků bude provedeno týden před volbami 

• Volební akt probíhá tajným hlasováním a to následujícím způsobem: oprávněný volič označí v rámečku před jménem 

kandidáta křížkem ty kandidáty, pro které hlasuje, v počtu max. odpovídajícím počtu volných mandátů a vhozením takto 

označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny. 

• Za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje los. 

 

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní více jak 50 % oprávněných osob. V opačném případě proběhne do 60 dnů 

další kolo voleb dle výše popsaného postupu. V dalším kole voleb již podmínka účasti více jak 50 % oprávněných voličů neplatí. 

 

 

 


