VOLEBNí ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
při Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace

Město Velká Bíteš na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
vydává volební řád školské rady při Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace.

Článek 1
Obecná ustanovení
1. Tento volební řád upravuje postup při volbě členů školské rady zřízené při Základní škole
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace (dále jen "školská rada").
2. Školská rada má tři členy.
3. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady volí zákonní
zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen "zákonní zástupci") z řad zákonných
zástupců a třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy (dále jen
"pedagogičtí pracovníci") z řad pedagogických pracovníků.
4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nebo zvolen pedagogickými pracovníky.
5. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem vyslovili
s kandidaturou písemný souhlas.
6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Článek 2
Příprava voleb
1. Řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu s volebním řádem zajistí ředitel
školy. Za tím účelem ředitel školy ustanoví nejméně tříčlennou volební komisi, jejímž je
předsedou. Volební komise zajišťuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb.
2. Volební komise vyhlásí konání voleb a svolá k volbám osoby oprávněné volit členy
školské rady, a to formou oznámení, které se zveřejní nejpozději 30 dní před konáním
voleb na veřejně přístupném místě a na internetu. Oznámení obsahuje datum, čas a
místo konání voleb. Volební komise zároveň vyzve osoby oprávněné volit k podávání
návrhů na kandidáty na členy školské rady, včetně způsobu, místa a termínu podávání
těchto návrhů.
3. Ředitel školy nejméně 5 dní před konáním voleb vyvěsí seznamy kandidátů na veřejně
přístupném místě a na internetu.
4 .. Volební komise přijímá a eviduje návrhy na kandidáty, zajišťuje hlasovací lístky. Dále
eviduje osoby oprávněné volit, zajišťuje řádný průběh hlasování, sčítá hlasy, vyhlašuje
výsledky voleb na veřejně přístupném místě a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledcích
voleb.

Článek 3
Volba členů školské rady
1. O způsobu volby rozhodne volební komise. Volič zásadně hlasuje osobně, dohled nad
průběhem hlasování zajišťuje volební komise.
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Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách a
vyhlásí výsledky voleb. Členy školské rady za zákonné zástupce se stávají kandidáti,
kteří získali nejvyšší počet hlasů z kandidátů za zákonné zástupce. Členy školské rady
za pedagogické pracovníky se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů
z kandidátů za pedagogické pracovníky. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
3. O průběhu a výsledcích voleb vyhotoví volební komise zápis, který obsahuje zejména
datum a místo konání voleb, seznam členů volební komise, návrhy kandidátů na člena
školské rady za zákonné zástupce a za pedagogické pracovníky, počet oprávněných
voličů, počet zúčastněných voličů, počty hlasů pro jednotlivé kandidáty, jména zvolených
členů školské rady za zákonné zástupce a za pedagogické pracovníky, podpisy členů
volební komise.
4. Ředitel školy předloží zápis o průběhu a výsledcích voleb zřizovateli nejpozději do tří
dnů ode dne konání voleb.

Článek 4
Předčasné a doplňovací volby
1. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-Ii o to ředitele
školy alespoň většina voličů oprávněných podle čI. 1 odst. 3 volit tohoto člena školské
rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady.
2. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-Ii být
volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů
stanovených v odst. 4 písmo a) a b).
3. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách
končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
4. Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období:
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) vznikem neslučitelnosti podle školského zákona,
c) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách,
d) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním
vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být
tento nezletilý žák žákem školy.
5. Předčasné a doplňovací volby se organizují obdobně jako volby řádné.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Tento volební řád nahrazuje v plném rozsahu volební řád schválený usnesením
města Velká Bíteš č. 21/05 ze dne 3. 10.2005, který se tímto ruší.

Rady

2. Tento volební řád byl schválen usnesením Rady města Velká Bíteš č. 27/14/15/RM ze
dne 30. 3. 2015.

r/

~/
Ing. Milan Vlček
starosta města
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