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VOLEBNÍ ŘÁD 

pro volbu školské rady při Křesťanském gymnáziu  
Kozinova 1000  

102 00 Praha 10 - Hostivař  

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Školská rada při Křesťanském gymnáziu (dále jen „rada“) má devět členů. 
Podle §167(2) zák. 561/2004 Sb. třetinu členů rady jmenuje zřizovatel školy, 
třetinu členů rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu 
volí pedagogičtí pracovníci školy.  

1.2. Volba členů rady pedagogickými pracovníky probíhá odděleně od volby 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.  

1.3.  Funkční období členů rady je tříleté (§167(6) zák. 561/2004 Sb.)   

1.4.  Týž člen rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, nebo zvolen 
pedagogickými pracovníky školy (§167(3) zák. 561/2004 Sb.).   

1.5.  Členem rady nemůže být ředitel školy (§167(2) zák. 561/2004 Sb.).   

1.6.  Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci stanovený počet 
členů rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy rady 
ředitel školy (§167(5) zák. 561/2004 Sb.).   

 

2. Volba zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce zletilých 
žáků 

2.1. Zákonní zástupci nezletilých žáků volí dva členy rady a zletilí žáci volí 
jednoho člena rady. 

2.2. Volba zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků probíhá odděleně od 
volby zástupce zletilých žáků.  

2.3. Oprávněnými osobami pro tuto volbu jsou podle §167(2) zák. 561/2004 
Sb. zákonní zástupci nezletilých žáků školy.  

2.4. Oprávněnými osobami pro tuto volbu jsou rovněž žáci školy, pokud ke dni 
voleb dosáhli věku nejméně 18-ti let. 

2.5. Volba členů do školské rady - pokud má žák oba zákonné zástupce, 
mohou volit do školské rady oba dva. Každý z rodičů má právo volit a být 
zvolen, rodičovská práva mají oba rodiče. Zákonný zástupce nevolí „za své 
dítě“, ale sám za sebe. Tzn. pokud mají rodiče ve škole více žáků-
sourozenců, hlasují každý jen jedním hlasem. 

2.6. Oprávněné osoby hlasují tak, že na hlasovacím lístku, který obdrží od 
volební komise, označí kroužkem na volebním lístku v případě zákonných 
zástupců nezletilých žáků maximálně 2 kandidáty a v případě zletilých žáků a 
studentů 1 kandidáta ze seznamu kandidátů navržených k volbě. Platný 
hlasovací lístek je takový, na kterém jsou označeni maximálně dva kandidáti 
v případě zákonných zástupců nezletilých žáků a v případě zletilých žáků  
jeden kandidát. Pokud nejsou kandidáti vyznačeni, resp. jsou označeni více 
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než dva kandidáti v případě zákonných zástupců nezletilých žáků, platí volba 
prvních dvou navržených, resp. zakroužkovaných kandidátů. Pokud není 
v případě zletilých žáků kandidát vyznačen, resp. je označeno více kandidátů 
platí volba prvního navrženého, resp. zakroužkovaného kandidáta.  

 

3. Volba zástupců pedagogických pracovníků školy 

3.1. Oprávněnými osobami jsou pro tuto volbu podle §167(2) zák. 561/2004 
Sb. pedagogičtí pracovníci školy. 

3.2. Oprávněné osoby hlasují tak, že na hlasovacím lístku, který obdrží od 
volební komise, označí kroužkem na volebním lístku maximálně 3 kandidáty. 
Platný hlasovací lístek je takový, na kterém jsou označeni maximálně tři 
kandidáti. Pokud nejsou kandidáti vyznačeni, resp. jsou označeni více než tři 
kandidáti, platí volba prvních třech navržených, resp. zakroužkovaných 
kandidátů. 

 

4. Společná ustanovení 

4.1. Volby jsou tajné (probíhají vhazováním hlasovacího lístku  
do volební schránky), řídí je volební komise jmenovaná ředitelkou školy a 
jsou jednokolové. 

4.2. Volit je možno z těch navržených kandidátů, kteří se svojí kandidaturou 
vyslovili předem svůj souhlas. 

4.3. Z kandidátky jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti 
hlasů se stanoví pořadí losem. 

4.4. V případných sporných záležitostech rozhoduje volební komise, která na 
závěr na místě vyhlásí výsledky voleb. 

 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 

Tento volební řád je platný pro volbu rady Křesťanského gymnázia v roce 2015. Je 
platný a účinný dnem vydání. 

 

 

 

………………………. 

 Mgr. Ing. Božena Böhmová 

ředitelka Křesťanského gymnázia 

 

Vydáno v Praze dne 27. 3. 2015 


