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Vážená paní ředitelko, 
Vážený pane řediteli, 

v současné pro všechny školy mimořádné a náročné době v některých školách nastává ještě 
navíc situace, že končí funkční období členům jejich školských rad. Vzhledem k pravomocem 
a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol je nezbytné zajistit pokračování jejich 
činnosti. Schvalovací pravomoci školské rady mohou být zásadní např. při adaptaci školního 
řádu na aktuální situaci v příslušné škole. 

Je zřejmé, že omezení volného pohybu osob nařízené krizovým opatřením vlády ČR v zásadě 
znemožnilo uskutečňování voleb členů školských rad. Není zaručeno, že školy a potenciální 
voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb 
komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, 
takovou volbu umožňují. I tam, kde by volební řád předjímal elektronickou volbu, není 
zaručeno za současných podmínek, že volby proběhnou řádně, jelikož kromě samotné volby 
je důležité také např. představení kandidátů a diskuze o nich. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si uvědomuje aktuální 
komplikace spojené s organizací voleb do školské rady a zároveň potřebu fungujících 
školských rad, proto přiloženým opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 
písm. a) školského zákona prodlužuje funkční období členů školských rad. Ministerstvo 
rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec 
připadne na období od vydání tohoto opatření (tedy 29. října 2020) do 3 měsíců po skončení 
nouzového stavu, jelikož je zřejmé, že i při potenciálním uvolňování opatření budou muset 
školy činit celou řadu úkolů spojených se vzděláváním, které nyní probíhá distančním 
způsobem, a uspořádání voleb do školské rady není v tomto kontextu tím nejdůležitějším, 
co se musí zorganizovat ihned, jakmile tomu přestane bránit právní překážka v podobě 
zákazu pohybu osob nebo jiná překážka. 

S pozdravem 
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