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Volební řád pro volby členů školské rady

Cl.I

Tento volební řád pro volby členů školské rady
členů školské rady, která je zíízena podle § 167

středním, lryšším odborném a jiném vzdéláváni
školách (dále jen ,,škola'o) zŤizovartých Městskou
(dále j en,,zíizov atel").

(dále jen ,,volební řád") upravuje postup při volbě
zákona č. 56112004 Sb., o předškolnim, zék|adním,
(školský zákon)l), v platném znéni, v základních
částí Praha 5 podle ,uláštniho právního předpisu2)

Cl. II
Složení školské rady

(1) Dva členy školské rady jmenuje Rada městské části Praha 5 po projednání ve školské komisi Rady
Městské části Praha 5 z občanů, kteří působí zejména jako členové Zastupitelstva Městské části Praha

5 nebo z dalších osob způsobilých k právním úkonům.

(2) Dva členy školské rady volí zákottni zástupci nezletilých žáků.

(3) Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonŮm.

Cl. ilI
Postup volby členů školské rady

(1) Uskutečnění voleb členů školské rady podle článku II, bodu (2) a (3) tohoto volebního řádu zajistí
v souladu s tímto postupem ředitel školy.

(2) Zaúčelem volby členů školské ruďy zíídíředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor. Členem
přípravného výboru mohou b;it zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pracovníci školy, kteří jsou
podle zvláštního právního předpisu" oprávněni volit členy školské rady. Tím není dotčeno právo člena
přípravného výboru být zvolen členem školské rady.

(3) Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje
všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast
v hlasování, zaznatrtenává výsledky hlasování, lryhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

(4) Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady všechny oprávněné osoby dle evidence a
to formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole prukazným způsobem - jak pro zákonné zástupce
nezletilých žaků, tak pro pedagogické pracovníky, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení
obsahuje datum, místo konaní voleb a seznam navrhovaných kandidátů. Volby může organizovat
přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

') Zákon 47212011Sb., kteným se mění zákon 56l/2O04Sb,, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve zrění pozdějších předpisů.
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(5) Volba členů školské rady podle článku II bodu (2) a (3) tohoto volebního řádu probíhá
jednokolovým systémem.

(6) Nezvollli oprávněné osoby podle članku II, bodu (2) a (3) tohoto volebního řádu stanovený poČet

členů školské rady ani na zák|adé opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel

školy.

(7) Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

(8) Souhmný zápis o volbách všech členů do školské rady předává přípravný výbor řediteli školy a ten

následně ňízovateli.

čest a
Volba čIenů školské rady zazákonné zástupce neztetilých ŽákŮ

(1) Oprávněné osoby, ktenými jsou všichni zákowi zástupci nezletilých žáků školy, navrhují

přípravnému v}boru kandidáty na členství ve školské radě.

(2) Členy školské rady za zákottrté zástupce nezletilých žáků volí oprávněné osoby tajným

hlasováním.

(3) Na základě výsledků hlašovaní přípravný rnýbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy

st otte rady za zákonné zástupce nezletilých žaků se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý

nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

Cást B
Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy

(1) oprávněné osoby, kteými jsou pedagogičtí pracovníci školy, navrhují přípravnému výboru

kandidáty na členství ve školské radě.

(2) Členy školské rady zapedagogické pracovníky školy volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za

platné só považují voiby, Řter,.fct se účastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob; jinak se

volby opakují.

(3) Na základé výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátŮ ve volbách. Členy

it otrte rady zapedagogické pracovníky školy se stávají kandidáti, kteří získali první a druhý nejvyŠŠÍ

počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.
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čt. ry
Činnost školské rady

(1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů po provedených volbách

členů školské rady podle článku II, bodu (2) a (3).

(2) Ředitel školy seznámí všechny členy školské rady se zíizením školské rady a s jejich jmenováním

či zvolením.

i:) Školskáradavolí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce je

třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Předsedu a místopředsedu Školské radY

může školská rada v pruběhu funkčního období odvolávat a volit nadpoloviční většinou svých ČlenŮ.

(4) Činnost školské rady organizuje a jeji jednání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti

místopředseda. Školskáraďa se schazí podle potřeby, nejméně však dvakrat ročně.

(S) Školská rada upraví podrobnosti způsobu své práce a jednání jednacím řádem nebo postupuje

podle vzorovóho jednacího řádu, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto volebnímu řádu. Jednací řád

stanoví školská rada na svém prvním zasedání. Prostřednictvím ředitele školy předá jednací řád
zŤizovateli,

čt. v
členswí ve školské radě

Členství ve školské radě je čestné, vzniká jmenováním nebo zvolením a zaniká uplynutím 3letého

funkěního období nebo důvody uvedenými v § 167, odst.9, písm. a-f, zákona ě. 56112004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odboiném a jiném ,Ždelarai (školský zákon)l), v platném

znéní,.

čl. vr
Účinnost

Tento Volební Ťád nabyváúčinnosti dnem 1. 3. 2012


