
 

 
 

 

          

Volební řád Školské rady při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína  
a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové 

   
Biskupství královéhradecké, IČ 00445134, jako zřizovatel Biskupského gymnázia Bohuslava 

Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové, v souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění stanovuje volební řád Školské rady při Biskupském gymnáziu 

Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové  
 

Článek 1 

 

1. Volební řád upravuje volbu třetiny členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci 

nezletilých žáků a zletilí žáci, třetiny členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci 
školy, zbývající třetina členů je jmenovaná zřizovatelem.  

2. Délka volebního období členů školské rady je tři roky.  
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 žáků ani jmenován zřizovatelem. 
5. Jednotlivé součásti školské právnické osoby mají své zastoupení mezi volenými členy takto: 

 Volení zákonnými zástupci – 1 člen za ZŠ, 2 členové za gymnázium 

 Volení pedagogickými pracovníky – 1 člen za ZŠ, 2 členové za gymnázium 

 
 

Článek 2 

 

1. Volba zástupců do školské rady probíhá na jednotlivých součástech školské právnické osoby 

samostatně, tj. ZŠ volí jednoho zástupce z řad rodičů a jednoho zástupce z řad 
pedagogických pracovníků, gymnázium volí dva zástupce z řad rodičů a zletilých žáků a dva 
zástupce z řad pedagogických pracovníků. 

2. Třetina členů školské rady, kterou volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, a 
třetina členů školské rady, kterou volí pedagogičtí pracovníci, se volí tajnou volbou.  

3. Volby členů školské rady řídí nejméně tříčlenná volební komise, kterou jmenuje ředitel/ka 
školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci 
nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti nebo zaměstnanci školy. V případě potřeby může být 

volební komise společná pro ZŠ i gymnázium. 
4. Za volbu členů rady z řad zákonných zástupců/kandidátů a členů rady volených 

pedagogickými pracovníky školy a za pořízení zápisu o této volbě zodpovídá ředitel/ka 
školy. Ředitel/ka školy nahlásí zřizovateli školy výsledky volby do pěti dnů od konání 
voleb.  

5. Volba se musí uskutečnit nejpozději do konce prvního měsíce pro dané volební období. 
 

Článek 3 



 

 
 

 

 

1. Volební komise svolává k volbám členů do školské rady oprávněné osoby, kterými jsou 
podle § 167 školského zákona zákonní zástupci a zletilí žáci nebo pedagogičtí pracovníci.  

Oprávněné osoby navrhují volební komisi kandidáta nebo kandidáty na členství ve školské 
radě.  

2. Oprávněné osoby se svolávají k volbám formou oznámení. Oznámení obsahuje datum, dobu 

a místo konání voleb. Volby může organizovat volební komise i jiným způsobem, pokud 
bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. Například v rámci rodičovských  

schůzek, pedagogické rady apod. 
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 výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb 
do školské rady.  

4. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Do urny zapečetěné razítkem 
školy vhodí oprávněné osoby hlasovací lístek, na němž jsou zatrženi nejvýše tři kandidáti. 
Hlasovací lístek se zatrženým vyšším počtem kandidátů se považuje za neplatný.  

 
 

Článek 4 

 

1. Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při 

rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se na základě pořadí ve volbách 
stávají kandidáti podle ustanovení § 167 školského zákona. 

2. Zápis o volbách do školské rady předává volební komise řediteli školy, který svolává první 
jednání školské rady.  

3. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby 

řádné.  
4. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce 

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.  

5. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, 
odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. 

Členství v radě dále zaniká v případě zaměstnance školy, pokud přestal být zaměstnancem 
školy, v případě zákonného zástupce žáka, jestliže tento žák nebo student přestal být žákem 
školy a v případě zletilého žáka nebo studenta, pokud přestal být žákem nebo studentem 

školy.  
 

 
Tento volební řád byl vydán jako příloha ke Zřizovací listině Školské rady Biskupského gymnázia 
Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. v Hradci Králové. 

 
 

 
V Hradci Králové dne 1. 11. 2017 



 

 
 

 

Čj: BiHK – 4647/2017  Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 

  biskup královéhradecký 


