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Masarykovy obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a 

studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

V souladu s § 167 odst. 2 školského zákona má školská rada Masarykovy obchodní akademie, 

Rakovník, Pražská 1222, při počtu žáků menším než 250, 3 členy. Jeden člen je jmenován zřizovatelem, 

jeden člen je volen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy a jeden člen 

pedagogickými pracovníky školy. 

Funkční období členů školské rady jsou 3 roky.  

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

nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. 

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. 

Školská rada 

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich 

změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve 

školství a dalším orgánům státní správy, 

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 

 

Volební řád 

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Jmenuje 

přípravný výbor, jehož členy mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí 

pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. oprávněni volit členy školské 

rady. 



Přípravný výbor navrhuje kandidáty na členství ve školské  radě a svolává k volbám do školské rady 

oprávněné osoby formou oznámení, které se zveřejňuje na webu školy, nejpozději 14 dní před konáním 

voleb.  

Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb, včetně lhůty pro podávání návrhů na kandidáty na 

členství v školské radě. Seznam kandidátů na členství ve školské radě zveřejňuje přípravný výbor 

nejméně 10 dní přede dnem voleb stejným způsobem jako oznámení o konání voleb. Přípravný výbor 

zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a eviduje osoby oprávněné volit členy školské 

rady, eviduje návrhy na kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb. 

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním na základě přímého volebního práva. Ke 

zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob 

zúčastněných ve volbách.  

Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.  

Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů 

se stanoví pořadí losem.  

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy stanovený 

počet členů školské rady ani na základě opakovaného hlasování, jmenuje zbývající členy školské rady 

ředitel školy.  

Zápis o volbách do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy a zvolené školské radě. První 

zasedání školské rady svolává ředitel školy.  

Doplňovací volby do školské rady se konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před 

skončením funkčního období z důvodů stanovených v § 167 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.  

 Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň 

většina voličů oprávněných volit, která je nezbytná ke zvolení člena školské rady.  

Doplňovací a předčasné volby do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.  

Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně 

s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.   

První zasedání školské rady svolá ředitel školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb. 

Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období: 

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, 

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou 

předsedy školské rady, 

c) vznikem neslučitelnosti podle § 167 odstavce 2 věty třetí, 



d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, 

nebo 

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 

8 věty první, 

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. 
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