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ZÁSADY
zřizování školských rad při základních, středních a vyšších
odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tyto zásady upravují zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných
školách zřizovaných Moravskoslezským krajem.

(2) Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „školský zákon“), zřizovatel zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách
školskou radu.

Čl. 2
Základní ustanovení
(1) Školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
(2) Pokud je součástí právnické osoby více škol, při kterých se zřizuje školská rada, zřizovatel zřizuje
jednu školskou radu.
(3) Při vyšší odborné škole se zpravidla zřizuje školská rada samostatně.
(4) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(5) Zřizovatel stanoví počet členů školské rady.
(6) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady, 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.
(7) Zřizovatel vydává volební řád školské rady.
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ČÁST DRUHÁ
POSTUP ORGÁNU KRAJE
(1) Rada kraje ve smyslu § 167 odst. 2 školského zákona stanoví počet členů školské rady takto:
a)
b)

v základních školách při zdravotnických zařízeních na 3 členy,
v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách na 6 členů.

(2) Rada kraje jmenuje třetinu členů školské rady. Návrh třetiny členů školské rady za zřizovatele
předkládá radě kraje odbor školství, mládeže a sportu po projednání ve Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje způsobem uvedeným v bodě 3 této části. Odbor
školství, mládeže a sportu o výsledku jmenování bezodkladně informuje navržené členy školské
rady a ředitele příslušné příspěvkové organizace.
(3) Odbor školství, mládeže a sportu předkládá Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
zastupitelstva kraje přehled škol, při nichž se zřizují školské rady, a zajistí návrh na jmenování
třetiny členů školské rady. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje
návrh členů školské rady posoudí, případně doplní či změní.
(4) Rada kraje vydává zřizovací listinu školské rady a volební řád školské rady. Evidenci zřizovacích
listin školských rad zajišťuje odbor školství, mládeže a sportu.

ČÁST TŘETÍ
ŘEDITEL PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(1) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(2) Ředitel školy jmenuje nejméně tříčlennou volební komisi k přípravě a provedení voleb.

ČÁST ČTVRTÁ
POSTUP PŘI SLOUČENÍ A SPLYNUTÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
(1) Slučují-li se příspěvkové organizace vykonávající činnost škol, při nichž jsou zřízeny školské rady,
slučuje se rovněž školská rada při škole zanikající organizace se školskou radou při škole
nástupnické organizace. Členové školské rady při škole zanikající organizace se po přechodnou
dobu do konce svých funkčních období stávají členy sloučené školské rady s tím, že po skončení
přechodné doby bude počet členů školské rady odpovídat počtu členů dle části druhé odst. 1
písm. a) nebo b) těchto zásad, nerozhodne-li zřizovatel jinak.
(2) Pokud by po sloučení školských rad dle odst. 1 měla školská rada při škole nástupnické organizace
vykonávat působnost k dalším druhům školy, zřizovatel upraví v potřebném rozsahu zřizovací
listinu této školské rady.
(3) Zanikají-li v důsledku splynutí příspěvkové organizace, zanikají k témuž dni školské rady
při školách zanikajících organizací, ke stejnému dni skončí funkční období členů dotčených
školských rad. Zřizovatel zřídí novou školskou radu při škole nástupnické organizace.
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(4) Po přechodnou dobu může být počet členů školské rady zřízené při škole příspěvkové organizace
vzniklé v důsledku sloučení odlišný od počtu uvedeného v části druhé odst. 1 písm. a) a b) těchto
zásad.

ČÁST PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Nedílnou součástí těchto zásad je:
Příloha č. 1 Volební řád školské rady
Příloha č. 2 Vzor zřizovací listiny školské rady
(2) Tyto zásady byly schváleny usnesením rady kraje č. 15/782 ze dne 27. 4. 2009 a nabývají
účinnosti dnem 1. 5. 2009.
(3) Doplněk č. 1 těchto zásad byl schválen usnesením rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011
a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.
(4) Doplněk č. 2 těchto zásad byl schválen usnesením rady kraje č. 103/6671 ze dne 14. 2. 2012
a nabývá účinnosti dnem 14. 2. 2012.
(5) Doplněk č. 3 těchto zásad byl schválen usnesením rady kraje č. 102/7829 ze dne 7. 6. 2016
a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.

Zpracoval: odbor školství, mládeže a sportu
Úplné znění vyhotovil: odbor školství, mládeže a sportu
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
RADA KRAJE

28. října 117, 702 18 OSTRAVA

Příloha č. 1

VOLEBNÍ ŘÁD
ŠKOLSKÉ RADY
při (základní škole, střední škole, vyšší odborné škole), jejíž činnost
vykonává
organizace
………………………………….

Čl. 1
(1) Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci a studenti, a třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy.
(2) Délka funkčního období členů školské rady je tři roky s výjimkou funkčního období člena školské
rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách dle čl. 5 odst. 4 volebního řádu.
(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.
(4) 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.

Čl. 2
(1) Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti,
a třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci školy, se volí přímou volbou.
(2) Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.
(3) Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel školy
k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků,
zletilí žáci a studenti nebo pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona
oprávněni volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena volební komise být zvolen
členem školské rady.
6

Čl. 3
(1) Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou podle
§ 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zákonní zástupci nezletilých žáků
a zletilí žáci nebo studenti, a pedagogičtí pracovníci. Oprávněné osoby navrhují volební komisi
kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské radě z osob způsobilých k právním úkonům.
(2) Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení, které zveřejňuje volební komise
na veřejně přístupném místě ve škole, případně i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum, dobu a místo konání voleb.
Návrhy a seznamy kandidátů musí být podány a následně zveřejněny výše uvedeným způsobem
nejpozději 15 dní před termínem konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným
způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
(3) Volební komise eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské
rady, formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého
volebního práva, zaznamenává účast v hlasování a formou zápisu vyhlašuje souhrnné výsledky
voleb do školské rady.
(4) Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob
v případě volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty.
Dále se za platné považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných
osob v případě volby člena školské rady za pedagogické pracovníky školy.
(5) Případné opakování voleb členů školské rady z důvodu nízké účasti oprávněných osob
se uskuteční nejdříve za patnáct a nejpozději za třicet dnů.
(6) Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované volby,
jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Čl. 4
(1) Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví sestupně pořadí kandidátů ve volbách.
Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali první a následující nejvyšší počet hlasů.
Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech, stanoví se jejich pořadí losem.
(2) Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který jeho kopii předá
zvolené školské radě. Ředitel školy svolává první zasedání školské rady.
(3) Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Činnost školské rady
organizuje a její zasedání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Ke zvolení
do funkce předsedy a místopředsedy je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů školské rady.
Předsedu a místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období odvolávat
a volit nadpoloviční většinou svých členů. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však
dvakrát ročně.
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Čl. 5
(1) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy
alespoň většina voličů oprávněných podle čl. 3 odst. 4 volebního řádu volit tohoto člena školské
rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady.
(2) 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 čl. 6
odst. 2 písm. a) až f).
(3) Doplňovací volby na uvolněná místa a předčasné volby do školské rady se organizují obdobně jako
volby řádné.
(4) Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí
shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

Čl. 6
(1) Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období nebo před uplynutím
funkčního období.
(2) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období:
a)
úmrtím člena školské rady,
b)
vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, v případě
předsedy školské rady do rukou místopředsedy školské rady,
c)
dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou
předsedy školské rady,
d)
vznikem neslučitelnosti funkce člena školské rady s funkcí ředitele školy,
e)
v případě, že se člen školské rady dvakrát bez omluvy nezúčastní zasedání školské rady,
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,
g)
dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle
čl. 5 odst. 1 volebního řádu,
h)
zánikem školské rady.

Čl. 7
(1) Člen školské rady omlouvá svou neúčast na zasedáních školské rady předsedovi školské rady.
(2) Předseda školské rady vede evidenci přítomnosti členů školské rady na zasedáních školské rady,
informuje zřizovatele v případě dvou neomluvených neúčastí člena školské rady jmenovaného
zřizovatelem a informuje ředitele školy v případě dvou neomluvených neúčastí ostatních členů
školské rady.
(3) Předseda školské rady bezodkladně informuje ředitele školy o skončení funkce člena školské rady
z důvodů uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. a) a b), v případě voleného člena školské rady
a zřizovatele školy v případě jmenovaného člena školské rady.
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Příloha č. 2

ŠR/…/…

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
RADA KRAJE
vydává
na základě svého usnesení č. .… ze dne ……….. 20…, a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ZŘIZOVACÍ LISTINU
školské rady
při (základní škole, střední škole, vyšší odborné škole), jejíž činnost vykonává
organizace

…………………………….
I.
Ve své činnosti se školská rada řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a počet jejích členů je stanoven na základě Zásad zřizování školských rad při základních,
středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem nebo rozhodnutím rady
kraje.

II.
Školská rada se zřizuje dnem …
V Ostravě dne …

hejtman kraje
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