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1.Uvodní ustanovení

1 .1 . Tento volební řád je vydán podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona ě. 56112004 Sb., o předškolním,
základním, stř'ednínr, vyŠŠÍm odbomém ajiném vzděláváni(školský zákon)pro volby do školských
rad Při základních Školách zřizovaných statutárním městem Brnem - městskou částí Brno _ střed
(dále j en,,zřizov atel").

1,2. Tento volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb do školstcých rad a zveřejnění
jejich výsledkŮ (dále jen organizace arealizacevoleb) nazéů<ladních školách uvedených v čl. 1.1. a
je vYdáván za ÚČelem vyťvoření podmínek pro zajištění podílu zakonných zástupců nezletilých žžl<ů,
zletilýchŽákŮ aPedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím,
orgánu školy - školské rady.

2. Složení školské rady

2,1, Třetinu Školské rady volí zákonni zástupci nezletilých žáků a ztetílí žáci atřetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy.

Tento volební řád se vztahuje na volby jak zakonnýrni zástupci nezletilých
žéky), tak na volby pedagogickými pracovníky školy,

Třetinu školské rady jmenuj e zŤizovatel zvláštním usnesením.

žáků (popř. zletllými

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

PoČet ČlenŮ Školské rady při kon]<rétní základru škole stano vuje zŤizovatel zvláštním usnesením,
Členem školském rady nemů žebytředitel školy,
TýŽČlen Školské radY nemŮŽebYlsoučasně jmenován zíizovaíelem, zvolen zákonnými zástupci

nezletilých žáků azletilými žéky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Nezvolí - li zákonní zástupci nezletilých žáků a ztetilížáci stanovený počet členů školské rady ani

na základě oPakované výzvY,jmenuje zbývajícíčleny školské rady ředitel příslušné zakladní školy.

3. Funkční období

3.1. Funkční období členů školské radyje tři roky.
3,2, První funkČní období ČlenŮ Školské rady počínáběžetod i.1 .2006,tj. ke dni zŤízeniškolských rad

při základních školách na zél<ladé zvláštního usnesení,

4. Volební právo

4,L, VolbY ČlenŮ Školské rady se konají nazákladěrovného a přímého volebního právatajným
hlasováním,

4,2, Právo volit třetinu ČlenŮ školské rady mákaždý zákonný zástupce nezletilého žáka a zletilý žák
PřísluŠné základní ŠkolY (dále jen ,,voliči"). žletilost je posuzována podpůrně podle ustanovení
občanského zákoníku.

4.3, Třetinu členů školské rady mají právo
jsou v platnérn pracovně právním vztahu

vo lit pedago gi čtí pracovní ci přís lu'šiié základni ško ly, kteří
k dané základní škole v den konání voleb (dále jen,,voliči.')

4.4,

4.5.

Každý volič má jeden hlas.
KaŽdý voliČ hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Hlasování se volič účastní v rnístě určeném

Pro konání voleb, Hlasování bude umožněno pouze osobám, které proká ži, že jsottoprávněny volit
členy školské rady.
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5. Zajištění organizace a realizace

5.1. Ředitel školy, ve které bude konkrétní školskáradapůsobit (dále jen,,ředitel školy"), zajišt'uje v
souladu s tímto volebním řádem v plném rozsahu řádrré uskutečnění voleb do školské rady.

5.2. Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost,
věrohodnost a demokratičnost.

5,3. Ředitel školy je oprávněn přibrat další osoby (dále jen ,,spoluorganízátor") zaúčelemzajištění
organizace arealizace voleb. S přibrarúm musí spoluorganizátor souhlasit. Výkon činnosti spolu -

organizátora je výkonenr čestné funkce. O osobě spoluorganjzátoranosmí existovat důvodné

Pochybnosti, že svým konáním naruší řádný průběh voleb ažezpozice spoluorganizátoraovlivní
výsledky voleb,

5.4, Ředitel a spoluorganízátoŤi dbají o to, aby náklady narealizaci voleb byly při zachováníostatních
ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší,

6. Vyhlášení voleb

Ó. i . Volby členů školské rady vyhlašuje ředitel školy, a to nejpozději 15 dnů před jejich konáním.
6.2. Volby každé třetiny členů školské rady se mohou konat odděleně v odlišném termínu.
6.3. Volby ělenŮ školské rady jsou ředitelem školy vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro

vyhlaŠování jiných dŮležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Vyhlášení
voleb je zveřejněno též zpŮsobem umožňujícím dálkový pňstup, Stejným způsobem se zveřejňují
i další důležité skutečnosti týkající se voleb členů školské rady.

§,a. VYhláŠerrí voleb obsahuje zejménaoznámení o datu konání voleb, době trvání, způsobu a místě
konaní voleb, zpŮsobu a lhŮtě pro navrhování kandidátťr na členy školské rady, specifikaci - o volbu
které třetiny členů školské rady apři které základni škoie sejedná.

6.5. Oznámení o konání voleb obsahující údaje podle čl. 6.4. doručí ředitel školy rovněž úřadu městské
části Brno - střed nejpozději do 15 dnů před konáním voleb,

6.6. VolbY ČlenŮ školské rady se konají ve lhůtě počínající devadesátlýrn dnem a liončící patnáctým
dnem Př'ed uplynutím funkČního období členů školské rady. První volby členů školské rady se konají
nejpozději 15.I2.2005.

6.7. Termín konání voleb nestanoví ředitel školy na období školních prázdnin ani státních svátků.
6.8. MÍsto konání voleb určí ředitel školy v nemovitosti spravované touto školou - příspěvkovou

organizací tak, aby se jednalo o místo přístupné všem voličťrm.

7. Kandidáti na čteny školské rady

7 .1. Kandidátem na Člena Školské rady (dále jen ,,kandidát") může bytkaždá fyzickáosoba plně
zPŮsobilá k Právnim ÚkonŮm, (které nebrání ve výkonu aktivního volebního práva člena školské rady
zákonem stanovené omezení osobní svobody, zejména z clůvoclu výkonu trestu odnětí svobody).

7 .2. Ředitel Školy eviduje návrhy na kandidáty a zjišťuje , zda navržený kandidát kandidaturu prokaza _

telně přijímá. ' .,i!

7 ,3, Ředitel Škoty zajiŠt'uje zveřejnění kandidatur na členy školské rady stejným způsobem jako
vyhlášení voleb.

7 .4, Členové Školské rady jsou voleni z navržených kandidátů, kteří vyslovili s kandidaturou souhlas.
Ředitel Školy zajistí, aby písemný seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu, byl k dispozici voličům
v místě a době konání voleb.



8. Průběh a výsledky hlasování

8.1, ŘeditelŠkolyzajišt'ujehlasováníadozíránajehoprťrběh,dbáopořádekpřihlasování,zajišťuje
sčítaní hlasťr a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.

8.2, V sotrladu s článkem 4,4. tohoto volebního řádu může každý volič uvést na hlasovacím lístku
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů školské rady, které je oprávněn volit, mábyl zvoleno.

8.3, Pro hlasovací lístky není předepsána povinná forma. Na hlasovacím lístku volič uvede či ozntrni
ČÍslo, jméno a příjmení kandidáta, kterého volí, Hlasovací lístky nemusí blit vkládány do úředních
obálek,jestližejejinak zajištěnatajnost hlasování. Podrobnosti o způsobu aprůběhu hlasování stanoví
ředitel školy.

8.4, Před odevzdáním hlasovacího lístku je účast voliče zaznamenána do seznamu voličů. Každý volič
se mŮŽe zúČastnit týchž voleb pouze jedenkrát a odevzdat jeden hlasovací lístek.

8.5, Pokyny ředitele Školy k zajištění pořádku při volbách a důstojného pruběhu hlasování jsou závazné
pro všechny přítomné.

8.6. Platnost výsledkŮ voleb není vžnána na účast minimálního počtu voličů ani na minimální počet
odevzdaných platných hlasovacích lístků.

8.7 . Hlas voliče je neplatný, jestliže :

a) neuvedl či neoznačil žádného kandidáta
b) uvedl Či oznaČil více kandid átů, než mábyl zvoleno členů školské rady, které je oprávněn volit.

8.8. Na základě výsledkŮ hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to sestupně
Podle PoČtu získaných hlasŮ. Takto sestavené pořadí zaznamenáředitel školy do výsledkové listiny.

8,9. V Př'ÍPadě rovnosti poČtu získaných hlasů se pořadí stanoví losem v přítomnosti minimálně dvou
svědkŮ, kteří potvrdí výsledky losování svými podpisy v zápise o losování, jenž se stane nedílnou
součástí zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

8.10. Členem Školské rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny, V případě
vYŠŠÍho PoČtu volených ČlenŮ školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti, kteří se
umístili na následujících místech výsledkové listiny.

8.1 1. Nastane - li Piipad neslučitelnosti členství ve smyslu čl, 2.4. tohoto volebního řádu a ustanovení
§ 167 odst. 3 Školského zákona, neboť kandidát je již jmenov án za ělenapříslušné školské rady
zřízovatelem nebo zvolen zaČIenaŠkolské rady, stane se členem školské rady ten kandidát, který se
umístil na následujícím místě výsledkové listiny.

8.12. VýsledkY voleb jsou bezodkladně zveřejněny t'editelem školy stejným způsobem jako vyhlášení
voleb. Jedno vYhotovení záPisu o prŮběhu a výsledku hlasování s výsledkovou listinou doručí ředitel
ŠkolY Úřadu městské části Brno - střed do 3 pracovních dnů po ukončení hlasování.

9. vznik a zánik členství ve školské radě

9,1. Mandát voleného Člena Školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
9.2, V PrŮběhu funkčního období mandát voleného člena školské rady zariká :

a) dnem, kdy ředitel škoty obdrží písemnou rezignaci tohoto člena školské rady
b) úmrtím tohoto člena školské rady ' ..:,

c) PozbYtim plné zpŮsobilosti k právním úkonům tohoto člena školské rady
d) dnem zruŠenÍ, slouČení nebo rozdělení právnické osoby vykonávající činnost zál<1adniškoly, při níž

byla školská rada zřízena
e) odvolánímnazéŮ<ladě výsledku hlasování voličů, kteří jsou oprávněni příslušného člena školské

radY volit, zejména z dŮvodu spáchání trestného činu v souvislosti s vykonávanou funkcí nebo
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dlouhodobé nečinnosti, a to na základépísemného návrhu podepsaného minimálné 30% voličů
zÍad zákowtých zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků nebo nadpoloviční většinou

Pedagogických pracovníků příslušné základní školy. Pro organizaci arealizaci hlasování o odvolání
se analogicky pouŽijí ustanovení tohoto volebního řádu (čl. 4,5,6,8). Na hlasovacím lístku hlasují
voliči o odvolání konkrétního člena školské rady : ano - ne.

10. Nové, opakované a doptňovací volby

1 0,1. V PříPadě, Že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen dostatečný počet

PoČet ČlenŮ školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst bezodkladně opakované či
doplňovací volby. Pro organizaci arealizaci opakovaných či doplňovacích voleb se použijí
ustanovení tohoto volebního řádu.

10.2. Nezvolí - li zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani
nazikladě opakované výzvy, tedy po opakovaných či doplňovacích volbách, platí čl. 2.5. tohoto
volebního řádu v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.

10.3. V PříPadě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období ředitel školy zajisti
bezodkladně konarrí nových voleb.

11. Dohled zřizovatele

1 1.1. ZÍizovatel a jím určené osoby jsou oprávněni kontrolov at organizační a technickou přípravu,
PrŮběh a Provedení voleb vČetně hospodárného, účelného a efektivního nakládaní s íinančními
prostředky v souvislosti s volbami členů školské rady.

IL2. StíŽnosti na organizaČně technické zabezpečení voleb řeší operativně ředitet školy a zajišťuje
bezodkladně nápravu i v průběhu voleb, je - li stížnost důvodná.

12. Ustanovení společná a závěrečná

I2.I. VŠechnY osobY ÚČastnící se organizac e arcalizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních
údajů.

I2.2. NákladY sPojené s volbami do školské rady hradí škola, při které je zřízenaškolská rada, jejiž
členovéjsou ve volbách voleni.

12.3. První zasedaní Školské rady svolává podle ustanovení § l67 odst, 7 školského zákona ředitel školy.
l2.4. Tento volebnířád je účinný od 1.10,2005.


