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Dodatek č. 1 

k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad 

schválenému Radou Olomouckého kraje dne 27. července 2020  

usnesením č. UR/98/68/2020  

 

Rada Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 167 odst. 

2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dodatek 

k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad schválenému Radou 

Olomouckého kraje dne 27. července 2020 usnesením č. UR/98/68/2020 (dále jen 

„volební řád“): 

 

Stávající článek č. 14 volebního řádu se mění a nahrazuje se následujícím zněním 

článku č. 14. 

 

Čl. 14 
Zásady hlasování 

1. Volby do školské rady se konají na základě rovného a přímého volebního práva 
tajným hlasováním. 

2. Každý volič hlasuje osobně (osobním hlasováním je i hlasování příslušného 
oprávněného voliče distančním způsobem viz čl. 15 odst. 3 tohoto volebního 
řádu). Zastoupení není přípustné.  

3. Neprokáže-li volič svou totožnost a oprávněnost hlasovat, nebude mu hlasování 
umožněno. 

 

Stávající článek č. 15 volebního řádu se mění a nahrazuje se následujícím zněním 

článku č. 15. 

 

Čl. 15 
Způsob hlasování 

1. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním vhozením 
hlasovacího lístku do volební schránky. 

2. Na hlasovacím lístku může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být 
zvolen. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako 
neplatný; je-li hlasovací lístek neupraven, posuzuje se také jako neplatný; je-li 
hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo 
přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny 
potřebné údaje (pokud je hlasovací lístek poškozen takovým způsobem, že z něho 
nejsou patrny potřebné údaje, posuzuje se jako neplatný). 



Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad 
 

Rada Olomouckého kraje 12. 10. 2020  Strana 3 (celkem 3)  
6.3. – Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro konání voleb do školských rad 

3. Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví 
osob či s ohledem na jiný závažný důvod, mohou zákonní zástupci 
nezletilých žáků a zletilí žáci nebo studenti hlasovat distančním způsobem. 
Organizace formy distančního hlasování je plně v kompetenci ředitele školy. 

I v případě hlasování distančním způsobem musí být zajištěna 
transparentnost, věrohodnost a demokratičnost hlasování. 

 

V ostatních částech zůstává volební řád beze změny. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Radou Olomouckého kraje 

Olomouckého kraje s účinnosti od 12. 10. 2020 

 

 

V Olomouci dne 12. 10. 2020 

 

 

       ……………………………………… 

           Ladislav Okleštěk 
              hejtman Olomouckého kraje 

 


