Volební řád pro volby členů školských rad základních škol zřízených
Statutárním městem Jihlava
Čl. I
Úvod
Statutární město Jihlava vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) pro volby členů školských rad základních škol
zřízených Statutárním městem Jihlava tento volební řád.
Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školských rad a zveřejňování jejich výsledků
na základních školách zřízených Statutárním městem Jihlava (dále jen zřizovatel).

Čl. II
Obecná ustanovení
1)

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.

2)

Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

3)

Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci.

4)

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

5)

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

6)

Volby členů školské rady musí být organizovýny tak, aby byla zajištěna jejich včasnost, věrohodnost a
demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků.

7)

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Čl. III
Příprava voleb
1)

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady (dále jen ředitel),
ve které bude konkrétní školská rada působit.

2)

Ředitel za účelem zajištění realizace voleb přibere další osoby a stanoví nejméně tříčlenný přípravný
výbor. Ředitel se tímto stává členem přípravného výboru a plní funkci jejího předsedy. S přibráním
k realizaci voleb musí člen přípravného výboru souhlasit. Členové přípravného výboru jsou ustanoveni
z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a pedagogických pracovníků (dále jen oprávněné
osoby).

3)

Výkon činností člena přípravného výboru je výkonem čestné funkce. O osobě člena přípravného výboru
nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruší řádný průběh voleb, a že z pozice člena
přípravného výboru ovlivní výsledky voleb.

4)

Volby do školské rady jsou přípravným výborem vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro
vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlášení voleb je
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem se zveřejňují i další důležité
skutečnosti týkající se voleb do školské rady. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 30 dnů
před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, čas a místo konání voleb, funkční období, způsob
a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.

5)

Přípravný výbor zajišťuje přijímání a evidenci návrhů kandidátů na členy školské rady. Přípravný výbor,
do 3 dnů od ukončení přijímání návrhů, zveřejní seznam kandidátů na členy školské rady způsobem
v místě obvyklým.

6)

Přípravný výbor zajistí hlasovací lístky pro volbu členů školské rady volených zákonnými zástupci
nezletilých a žáků a zletilých žáků a hlasovací lístky pro volbu členů školské rady volených pedagogickými
pracovníky příslušné školy.

7)

Přípravný výbor vypracuje seznam voličů pro volbu členů školské rady volených zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilých žáků a seznam voličů pro volbu členů školské rady volených pedagogickými
pracovníky dané školy.

8)

Přípravný výbor zajišťuje a řídí průběh hlasování a sčítá odevzdané hlasy. Vyhlašuje výsledky voleb.

Čl. IV
Volba členů školské rady
1)

Třetinu členů školské rady, z počtu členů školské rady stanoveného usnesením Rady města Jihlavy č.
489/05-RM ze dne 16. 6. 2005, volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci z kandidátů navržených
pro tuto skupinu.

2)

Třetinu členů školské rady, z počtu členů školské rady stanoveného usnesením Rady města Jihlavy č.
489/05-RM ze dne 16. 6. 2005, volí pedagogičtí pracovníci příslušné školy z kandidátů navržených pro
tuto skupinu.

3)

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, pomocí hlasovacího lístku. Na hlasovacím
lístku se uvedou všichni kandidáti pro příslušnou skupinu dle bodu 1 nebo 2 tohoto článku. Volba se
provádí tak, že do rámečku před jménem a příjmením navrženého kandidáta se vyznačí křížek. Takto
označit je možné nejvýše tolik kandidátů, kolik míst má být volbou obsazeno, tj. jedna třetina počtu členů
školské rady stanoveného usnesením Rady města Jihlavy č. 489/05-RM ze dne 16. 6. 2005. Hlasování se
provádí vložením hlasovacího lístku do volební urny.

4)

Odevzdaný hlas je neplatný, jestliže na hlasovacím lístku je označeno více kandidátů, než se volí nebo je
hlasovací lístek upraven jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 3) tohoto článku volebního řádu.

5)

Na základě výsledků hlasování přípravný výbor sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy školské rady
pro příslušnou skupinu dle bodu 1 nebo 2 tohoto článku.

6)

Zvolení jsou kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí na základě
losu.

7)

Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů
školské rady je tři roky. Výsledky voleb jsou zveřejňovány ředitelem stejným způsobem jako vyhlášení
voleb.

8)

V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady za pedagogické pracovníky nebo není zvolen
dostatečný počet členů školské rady za tuto skupinu, uspořádá ředitel, k doplnění volných míst, nové volby
bez zbytečného odkladu. Pro realizaci nových voleb se použije ustanovení tohoto volebního řádu.

9)

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých a zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani na základě
opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel v souladu s ustanovením § 167 odst. 5
školského zákona.

10) Kandidáti, kteří se neumístili na volitelných místech se stávají náhradníky, v pořadí podle počtu získaných
hlasů, pro případ uvolnění člena školské rady v průběhu jeho funkčního období. V tomto případě nastupují
na uvolněné místo člena školské rady za volenou skupinu, za kterou byli navrženi za kandidáty do školské
rady.

11) V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede přípravný výbor doplňovací volby. Pro doplňovací volby
se použijí ustanovení tohoto volebního řádu.
12) Přípravný výbor zpracuje „Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady“ ve třech vyhotoveních,
přičemž po jednom vyhotovení obdrží zřizovatel školy, rada školy a ředitel.
Zápis obsahuje:
návrhy kandidátů na člena školské rady za příslušné skupiny,
počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za příslušné skupiny,
jména zvolených členů školské rady za příslušné skupiny,
pořadí kandidátů po volbách se získaným počtem hlasů,
jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.
Zápis podepisuje předsedy přípravného výboru včetně všech jeho členů.

Čl. V
Společná ustanovení
1)

První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
V případě, že se volby do školské rady konají v měsíci červnu až srpnu, svolá ředitel první zasedání
školské rady nejpozději do konce měsíce září. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací
řád a zvolí svého předsedu. Každé další zasedání svolává předseda školské rady.

2)

Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízená školská rada a jejíž členové jsou
ve volbách voleni.

3)

Členství ve školské radě zaniká:
uplynutím funkčního období,
odstoupením z funkce člena školské rady,
úmrtním člena školské rady,
odvoláním nadpoloviční většinou všech členů školské rady pro opakované neplnění povinností
člena školské rady vyplývajících z ustanovení § 167 a § 168 zákona školského zákona.

4)

Veškeré doklady spojené s volbami se archivují po dobu tří let.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1)

Tento volební řád byl schválen Radou města Jihlavy usnesením č. 489/05-RM ze dne 16. června 2005.

2)

Tento volební řád nabývá platnosti dnem schválení Radou města Jihlavy.

