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PLZEŇSKÝ  KRAJ 
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D O D A T E K  č .  2   K  V O L E B N Í M U   Ř Á D U   Š K O L S K É  R A D Y   

schválenému usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna 2005 a dále  

usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4594/11 ze dne 20. října 2011 

 

Plzeňský kraj jako zřizovatel mění v souladu s usnesením Rady Plzeňského kraje  

č. ..... ze dne .......... a v souladu s § 167 a násl. zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), tímto dodatkem volební řád školské rady, a to: 

 

článek IV., který nyní zní takto: 

IV. 

 

Funkční období členů školské rady je tři roky. Týž člen školské rady nemůže být současně 

jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zletilými žáky a 

studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník nemůže být 

zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky 

a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členem školské rady nemůže být 

ředitel školy. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období. 

 

Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období: 

- vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,  

- dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do 

rukou předsedy školské rady, 

- vznikem neslučitelnosti, 

- v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady 

- dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách, 

- výmazem právnické osoby vykonávající činnost školy z rejstříku škol a školských 

zařízení 

- dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním 

vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, 

kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. 

 

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

školy alespoň většina voličů oprávněných volit tohoto člena školské rady. 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. Funkční období člena školské rady 

zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím 

členů školské rady zvolených v řádných volbách. 

 

XIV. 

Tento Dodatek č. 2 k předmětnému volebnímu řádu byl schválen usnesením Rady Plzeňského 

kraje č. ..... ze dne 18. listopadu 2014 a je účinný od 1. prosince 2014. 

 

Příloha č.1 – počet členů školských rad 


