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Město Andělská Hora

Volební řád do školské rady
Volební řá,d pro volby do školské rady při ZŠ a UŠ Andělská Hora

Město Andělská Hora na zákJadě ustanovení § 167 zékonaě.56112004 Sb., o předškolním,
základnlm, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), ve spojení s §
102 odst. 2 písm. b) zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízeni), ve znění pozdějších
předpisů, ňídilaškolskou radu při ZŠ a MŠ Andělská Hora, stanovila počet jejích členů a
vydávátento její volební řád.

! čtáneX 1: všeobecná ustanovení

1. Tento volební řád upravuje postup při volbách do školské rady při ZŠ a MŠ Andělská
Hora (dále jen,,školská radď').

2. Školska radamá9 členů.
3. Školska rada je orgán školy.
4. Třetinu členů školské rady jmenuj e ňizovatel, třetinu volí zákonni zástupci nezletilých

žákaaňetiližaci {dále jen,,oprátměné osoby") a třetinu volí přímou volbou
pedagogičtí pracovníci školy (dále j en,,pedago gové").

5. Clenem školské rady nemůže být ředitel školy.
6. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenovánzřízovatelem, zvolen

oprávněnými osobami nebo zvolen pedagogy.

Čtánet< 2: vyps ání a příprava voleb

L 1. Přípravu a pruběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišt'uje ředitel školy,
kteý může pro tento účel ustanovtt zíad oprávněných osob a pedagogů přípravný
výbor, včetně jmenování jeho předsedy. Přípravný qýbor musí mít lichý počet členů.
Ředitel školy nebo přípravný výbor je volební orgán (dále jen,,volební orgáď').

2. Volební orgán zajištbje zejména:
a. zveřejnění tohoto volebního řádu na veřejnosti přístupném místě v budově

školy a na internetových stránkách školy,
b. přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady,
c. vyhotovení hlasovacích lístků pro volby členů školské rady,
d. vypracování seznamu voliěů mlášť zřadoprávněných osob azvlášť zřad

pedagogů pro účel přehledu o právu volit a o úěasti oprávněných osob a
pedagogů na hlasování,

e. vydávání hlasovacích lístků oprávněným osobám,
f. dozor nad pruběhem hlasování,
g. zaztlarrcnání qýsledku hlasování,
h. sčítání hlasů a vyhotovení protokolu o pruběhu a výsledku voleb,
i. vyhlášení qisledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě

v budově školy a na internetových stránkách školy.
3. Volební orgán určí místo a dobu konání voleb pro oprávněné osoby.
4. Volební orgán určí místo a dobu konání voleb pro pedagogy.
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5. Volební orgián zajístí zveřejnění informací o místu a době konání voleb nejméně
30 dnů přede dnem konání voleb oblyklým způsobem (rlývěska, web,...). Toto
zveřej nění, j e považov áno za vyzvu.

6. Volební orgán lůvevýzvé stanoví azveíejru způsob a konečnou lhůtu pro podáváni
náwhů kandidátů na člena školské rady. Návrhy mohou podávat oprávněné osoby a

' pědago§óvé. Oprávněné osoby mohou nawhovat pouze kandidáty zřad optávněných
osob a pedagogové mohou navrhovat pouze kandidáty zřadpedagogu. Je-li pedagog
současně rodiěem, může kandidovat pouze jako pedagog, volit však může zakaždou
skupinu. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem
s kandidaturou vyslovili souhlas. Oprávněná osoba nebo pedagog může jako kandidáta
nawhnout sám sebe.

7. Volební orgán vyvěsí jmenný seznam kandidátu ve volební místnosti v den koniání
voleb.

8. Na základě podaných návrhů vyhotoví volební orgán hlasovací lístek kandidátů na
členy školské rady zřad oprávněných osob (zástupci zřadpedagogů jsou voleni
veřejně - aKamaci). Jména kandidátů se musí uvést na hlasovacím lístku v abecedním
pořadí. Hlasovací lístek musí dále obsahovat nánev školy a datum konání voleb do
školské rady. Toto vyhotovení hlasovacího lístku je součástí protokolu o pruběhu a
výsledku voleb do školské rady dle článku 4 odst.l tohoto volebního řádu.

Čtánet< 3: volba členů školské rady

1. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním, pedagogové aklamací.
Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby bylazaruěena tajnost
hlasování. Opráwěné osoby vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.

2. Píed zahájením hlasování volební orgán připraví volební schránku a hlasovací lístky.
3. Na hlasovacím lístku m.ůže být oznaěen oprárměnou osobou maximálně takov/ počet

kandidátu, který je určen pro konkrétní volby. Volba se provádí zakřižkovánim před
jménem kandidáta. Oprávněné osoby odevzdaji upravený hlasovací lístek ve
stanoveném čase do volební schránky. Nepřetržiý dohled nad hlasovráním zajišt'uje
volební orgián.

4. Po skončení vyhrazené doby pro hlasování sečte volební orgtin odevzdané hlasovací
lístky.

5. Hlasovací lístek je neplatný:
a. pokud byl kandidát označenjiným než stanoveným způsobem,
b. bylo-li označeno více kandidáti,než je možno nlolít,
c. nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku oznaěen,
d. pokud na hlasovacím lístku není označenžádný kandidát,
e. pokud je odevzdartý najiném než vydaném stejnopise.

O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje volební orgán.

6. Členy školské rady zřadzákonrtých zástupců lzeve výjimečných případech volit
prostřednictvím elekhonického hlasování pomocí portálu pro komunikaci mezi školou a
zékonrtými zásttlpct.

7. Zazvolené členy školské rady jsou považováni ti ťi kandidáti, kteří získali nejvíce
platn;ých hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provádí volební
orgán.

8. Volby zástupců pedagogů jsou platné, pokud se jich zúčastní alespoň 50% pedagogů.
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9. Volby členŮ školské rady zřadzákowtých zástupcŮ žákŮ ("rodiČŮ") jsou p|atné, pokud

se jich zkčastninejméně 1/3 oprávněqých o.ob. S"rrram oprárměných osob připraví

volební orgán.

10. oprávněná osoba má pouze jeden hlas (bez ohledu na počet sqich dětí _ žaků školy),

za3eanorro žáka(v pripuaďso.r.o""n"ii zavíce žákD může hlasovat pouze jedna

oprávněná osoua.'rrijdou-li např. oba rodiče, dohodnou se, ktery z nich je oprárměnou

osobou a bude hlasovat. Nedoňodnou-li se, hlasuje ten, kteý přijde k volbám jako

první.

1 1. volby jsou neplatné, pokud se jich nezúčastní patřičný počet oprávněných osob,

t2.Přineplatnosti voleb se nejpozději do 60 dnů uskuteční nové volby, Týo volby opět

podle výše uvederrý.t pru.oia"t pripravi volební org,iŤ.u opakovaných voleb se však

nepozaáuje třetinová ú8ast oprďvn8ných osob, novíčlenové se vyberou podle

nejvyš ší}ro po čtu hlasů z p|atný ch hlasovacích lí stků,

13. V případě zántkumandátu (viz č1. 6 bod 2) vyhlásí azoryalltzqe ředitelškoly

dópiňkové volby a to do oo anri od zániku mandátu. u doplňkoqich,voleb se také

nepožaduje třetínová účast oprávněných osob, noqý/í člen/ové se vybere/ou podle

nej vyš šího počtu hlasů z platný ch hl asovacích lí stků,

14. Konajili se volby z důvodu uplynutí funkčního období školské,uqr,,9|l?šuje ředitel

školý v souladu s bodem s a o ot. 2 tohoto volebního řádu nejméně 60 dnů před

ukoňeením řádného funkčního období nové volby,

§

čtánet< 4: protokol o průběhu a výsledku voleb

1. o pruběhu a výsledku voleb zpracovávávolební orgán protokol. v protokolu se uvádí:

a. oznŇetúvoleb s uvedením dne jejich konání,

b. seznam členů volebního orgánu,
' ;. dát vydaných a odevzdaných hlasovacích lístkfu dále se uvede, kolik

, oa"uŽduny"h hlasovacichlisttů bylo platných a kolik neplatných,

d. počty hlasůpro jednotlivé kandidáty do školské rady,

e. jine ,n t"enosti, které se ryskytly v pruběhu voleb,

f. prilohou protokolu je nevyplněný vzor hlasovacího lístku

2. protokol poa.pi*ji všichni otenóve volÓbniho orgánu. Originál protokolu je uloŽen

v kanceláři školy.

Čtánetr 5: výsledky voleb

1. Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátŮ zlo|enýchza

členy školské rady.
2. Výsledek voleb r,,ynari volební orgán do dvou pracormích dnŮ po zjiŠtění PoČtu hlasŮ,

a io zveřejněnim óbvyt<lým způsoĚem (vývěska, web). Dnem vyhlášení je první den

vyvěšení á zveřejnění výsledku voleb dle tohoto odstavce.

3. Úpráadru-Ii se mandát čl"rru školské rady, zabezpečí ředitel školy doplňovací volbY

póot. tohoto volebního řádu. Doplňovacívolby vyhlásí ředitel Školy tak, aby se

konaly nejpozději do 60 dnů ode dne uvolnění mandátu.



4. Nezvolili oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady arri nazékladě
opakované výzvy volebního orgánu dle čl. 2 odst, 5, jmenuje zbývající členy školskt
rady ředitel školy.

Čtánet< 6: funkční období členů školské rady a zánik
členství ve školské radě

1. Funkční období členů školské rady je tři roky azačínádnem vyhlášení výsledků voleb
dle článku 5 odst. 2 tohoto volebního řádu.

2. Členství ve školské radě je ěestné a zantká:
a. uplynutím funkčního období člena školské rady,
b. vzdárum se mandátu člena školské rady,
c. úmrtím člena školské rady,
d. při rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení školy,
e. v případě zákonného zástupce, jehož dítě přestanebyt žákem školy,
f. pokud pedagog přestane b}t pedagogickým pracovníkem školy.

Čtánet< 7: zasedání školské rady

1. První zasedéní školské rady svolá ředitel školy nejpozději do 30 dnů ode dne
vyhlášení v}sledků voleb.

2. V případě, že se volby do školské rady konají v měsíci červnu, svolá ředitel první
zasedánt školské rady nejpozději do konce měsíce září.

3. Každé další zasedaní školské rady svolává její předseda nebo ňízovatel. Zarukne-li
mandát školskou radou zvoleného předsedy školské rady, svolá školskou radu ředitel
školy po doplňovacích volbách.

4. Školska rudazasedáminimálně 2 x roěně.
, 5. Obrátí-li se na předsedu školské rady nebo ňizovatele školy nejméně 1i3 členů

školské rady s žáÁostí o svoltíní zasedáni,jsou tito povinni do 14 dnů jednání
obvyklým způsobem svolat.

ČtáneX 8: přechodná a závěrečná ustanovení

1. Zavýkon funkce člena volebního orgánu nenáIeží odměna.
2. Zavýkon funkce člena školské rady nenáležíodměna.
3. Kontrolu dodržovrání tohoto volebního řádu provádízřízovatel.
4. Tento doplněný volební řád byl vydán Městem Andělská Hora usnesením

zastupitelstva č. 15/08 ze dne l. 9. 2021 a nabývá účinnosti dnem 2. 9. 202I.
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