Město Vejprty, Tylova 80/6, 431 91 Vejprty
(dále jen zřizovatel)

VOLEBNÍ ŘÁD
školské rady
Rada Města Vejprty usnesením č.
dne 14.10.2005 vydává, podle ustan. § 167 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) volební řád školské rady.

Čl. 1
Složení školské rady
1. Školská rada se zřizuje při základních školách podle ustan. § 167 a násl. školského zákona.
2. Město Vejprty (dále jen „zřizovatel“) jmenuje jednu třetinu členů školské rady.
3. Jednu třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků (dále jen „oprávněné
osoby“). Oprávněné osoby tvoří jednu skupinu voličů.
4. Jednu třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy (dále jen
„pedagogové“). Pedagogové tvoří druhou skupinu voličů.
6. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
7. Týž člen rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
8. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům.
Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

Čl. 2
Počet členů školské rady
Školská rada má tři členy.

Čl. 3
Volba členů školské rady
1. Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, prostřednictvím
volební komise. Členy volební komise jmenuje ředitel školy. Volební komise koordinuje
přípravy, průběh a provedení voleb, zejména po organizačně technické stránce,
2. Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a za
pedagogické pracovníky školy probíhá dvoukolově, a to za každou skupinu zvlášť.
3. V prvním kole navrhují zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci (dále
jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo určí pořadí kandidátů,
probíhá tajnou volbou. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit
písemný souhlas.
4. Ředitel školy určí způsob a lhůtu pro podávání návrhů kandidátů na člena školské rady.
Ředitel školy současně určí termín konání druhého kola voleb.
5. Informace uvedené v bodě 4 zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě v budově
školy a způsobem umožňující dálkový přístup. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně
14 dní před konáním prvního kola voleb.
6. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za
zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a volební listinu kandidátů pro volbu za
pedagogické pracovníky školy. Tyto volební listiny vyvěsí ředitel školy nejméně 14 dní před
konáním druhého kola voleb na veřejném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

7. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta
na volebním lístku. Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na
volebním lístku odpovídá maximálnímu počtu 1/3 zástupců z celkového počtu členů školské
rady nebo počet označených kandidátů je nižší než 1/3 zástupců z celkového počtu členů
školské rady.
8. Volební komise zpracuje výsledky druhého kola hlasování a určí pořadí jednotlivých
kandidátů podle počtu získaných hlasů. Kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů se
stávají členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Kandidáti s nižším
počtem hlasů se považují za náhradníky pro případ ukončení členství ve školské radě dle čl.5,
odst. 2 tohoto volebního řádu.
9. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a
způsobem umožňující dálkový přístup. Zvolení za člena rady školy sdělí ředitel školy
kandidátům písemně.
10. O průběhu volby členů školské rady se vyhotovuje písemný protokol, který obsahuje:
Přehled kandidátů, datum konání voleb (1.kolo, 2..kolo), celkový počet oprávněných voličů,
celkový počet zúčastněných voličů a výslednou listinu z druhého kola voleb ( pořadí umístění
kandidátů, včetně počtu získaných hlasů). Výsledky voleb se vyhotovují samostatně za
zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a samostatně za pedagogické pracovníky školy.
Protokol stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem.
11. K protokolu o průběhu volby se připojí oznámení o konání voleb, seznam členů volební
komise, jeden výtisk volebních lístků a seznam zvolených členů školské rady.
12. Kopii protokolu o průběhu volby členů školské rady zašle ředitel školy zřizovateli
prostřednictvím odboru vnitřních věcí, sociálních věcí a školství. Kopie protokolu o průběhu
volby se zašle včetně příloh. Originál protokolu o průběhu volby členů školské rady včetně
příloh zůstává na škole a je uložen na ředitelství školy.
13. Nezvolí-li zástupci nezletilých žáků nebo zletilý žáci stanovený počet členů školské rady ani
na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ředitel školy. Opakovanou výzvu
vyhlásí ředitel školy ve lhůtě do 7 dnů po konání 2.kola volby.

Čl. 4
Ustavení školské rady
První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů ode dne skončení voleb.
Na prvním zasedání si školská rada zvolí předsedu, ke zvolení je třeba nadpoloviční většina hlasů
všech členů školské rady.
Funkční období člena školské rady je 3 roky a začíná běžet dnem voleb.
Členství ve školské radě je čestnou funkcí.
3. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením (tj. dnem oznámení
odstoupení člena školské rady řediteli školy) a úmrtím člena.

Čl. 5
Změny ve složení školské rady
1.

Změny ve složení zvolené školské rady jsou možné za předpokladu dodržení poměrného
zastoupení členů.

2 .Členství ve školské radě končí:
a) uplynutím funkčního období
b) odstoupením člena školské rady
c) úmrtím člena školské rady
d) přeměnou nebo zánikem organizace
3. Na uvolněné místo ve školské radě nastupuje příslušný náhradník podle pořadí stanoveného
druhým kolem voleb( viz čl.3 odst.8 ). V případě, kdy není k dispozici žádný náhradník, postupuje
ředitel podle čl3 tohoto volebního řádu.

Čl. 6
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Tento volební řád se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Dva výtisky obdrží škola a
dva výtisky zřizovatel.
2. Volby členů do školské rady a jmenování členů za zřizovatele musí proběhnout
v posledním roce funkčního období členů školské rady nejpozději 30 dní před
skončením mandátu člena školské rady.
3. Tento volební řád nabývá účinnosti 1.11.2005

Vejprty dne :

……………………………….
Jitka Gavdunová
starostka města

Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
( dále jen zřizovatel)

ZŘIZOVACÍ LISTINA ŠKOLSKÉ RADY
Článek I.
ÚPLNÝ NÁZEV ZŘIZOVATELE
Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, PSČ 43191, IČO:262170
Článek II.
ŠKOLA PŘI KTERÉ JE RADA ZŘÍZENA
1.Název:
2.IČO :
3.Sídlo :
Článek III.
POČET ČLENU ŠKOLSKÉ RADY
1. Školská rada má 3 členy.
Článek IV.
POSTAVENÍ ŠKOLSKÉ RADY
1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,
zletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.
2. Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský
zákon).
Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato zřizovací listina se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech.Jeden výtisk obdrží
Škola, jeden školská rada a dva výtisky zřizovatel.
2. Školská rada byla zřízena ke dni 1.11.2005 usnesením rady města Vejprty
č………………… ze dne …………………….

Vejprty dne:

………………………………
Jitka Gavdunová
starostka města

MĚSTO VEJPRTY
Do jednání rady města dne 14.10.2005
Návrh usnesení:
----------------------Rada města projednala předložený návrh volebního řádu pro volby členů školské
rady při základních školách a tento s účinností od 1.11.2005
schvaluje
Důvodová zpráva:
-----------------------Nový školský zákon ukládá povinnost ustanovit do konce roku 2005 při základních
školách Školskou radu, která by měla umožnit zákonným zástupcům nezletilých
žáků, zletilým žákům,pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele
podílet se na správě školy.Kompetence školské rady najdete v § 167 a 168 zákona
č.561/2004 Sb..
Zřizovatel vydává volební řád školské rady a určuje počet členů školské rady .
Ředitel stanoví tří členný přípravný výbor, který plní povinnosti vyplývající
z výše uvedeného volebního řádu.
Školská rada bude mít 3 členy.
Přílohou důvodové zprávy je výtah ze zákona č.561/20 Sb., § 167, § 168 .

Zpracovala dne 12.10.2005
J.Matušková-ved.odb.VVSVŠ

