Č.j.: 2363/2008

Volební řád pro volby do školské rady
Město Jiříkov vydává podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Volební řád pro
volby do Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a stanovuje počet
členů školské rady.

ČI. 1
Složení a činnost školské rady
1. Školská rada při Základní škole Jiříkov, okres Děčín — příspěvková organizace je zřízena obligatorně
dle § 167 školského zákona.
2. Školská rada je orgán školy. Umožňuje účast zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
3. Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.
4. Zřizovatel jmenuje 1/3 členů školské rady.
5. Druhou 1/3 členů školské rady volí zákonní zástupci žáků, dále jen „oprávněné osoby“.
6. Třetí 1/3 členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen „pedagogové“.
7. Funkční období školské rady je tříleté.

ČI. 2
Stanovení počtu členů školské rady
Školská rada při Základní škole Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace má 6 členů.

ČI. 3
Členství ve školské radě
1. Členem školské rady může být každá fyzická osoba, která dosáhla zletilosti nejpozději v den voleb,
popřípadě v den jmenování, není zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyslovila souhlas se jmenováním nebo s kandidaturou a byla řádně jmenována nebo zvolena v souladu s tímto volebním řádem.
2. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
3. Voleným členem školské rady může být pouze pedagog (pedagogický pracovník školy, který je zaměstnancem školy) a oprávněná osoba (zákonný zástupce nezletilého žáka školy).
4. Funkce člena školské rady vzniká:
a) zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování,
b) jmenováním radou města.
5. Funkce člena školské rady zaniká:
a) okamžikem ukončení hlasování v den následných voleb,
b) odstoupením voleného nebo jmenovaného člena,
c) odvoláním jmenovaného člena radou města,
d) vznikem neslučitelnosti funkcí
e) ztrátou volitelnosti
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f) úmrtím

ČI. 4
Jmenování členů školské rady
1. Rada města jmenuje 1/3 členů školské rady.
2. Zanikne-li v průběhu funkčního období školské rady z jakéhokoliv důvodu funkce jmenovaného člena
školské rady, jmenuje na zbytek funkčního období Rada města nového člena školské rady s účinností ode
dne jmenování.
3. Jmenování podle odst. 2 neprobíhá v posledním půlroce funkčního období školské rady.

ČI. 5
Nominace kandidátů na členy školské rady
1. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každá oprávněná osoba a každý pedagog, dále
jen „navrhovatel44. Navrhovatel může navrhovat i více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát
nebo ředitel školy. Návrhy se podávají písemně na adresu ředitelství Základní škole Jiříkov, okres Děčín
- příspěvková organizace, nejpozději do 10 dnů přede dnem voleb do školské rady.
2. Návrh musí obsahovat:
a)
jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
b)
u kandidáta z řad pedagogů jméno a příjmení,
c)
u kandidáta z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
d)
podpis navrhovatele.

ČI. 6
Příprava voleb
1. Přípravu a průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který pro tento účel
ustanoví z řad oprávněných osob a pedagogů volební orgán (dále jen „volební komise44).
2. Ředitel školy:
a) vyzve vhodnou formou oprávněné osoby a pedagogy k podání návrhů kandidátů na členy školské
rady, včetně oznámení způsobu podání návrhů, místa a konečné lhůty k podání návrhů,
b) zveřejní seznam navržených kandidátů bezprostředně po uplynutí stanovené lhůty k podávání návrhů,
c) zajistí hlasovací lístky pro konání voleb, na jednoho žáka připadá jeden hlas oprávněné osoby (i v
případě sourozenců),
d) oznámí datum, místo a čas konání voleb, odděleně pro obě skupiny voličů a způsob volby,
e) vypracuje seznam voličů, zvlášť oprávněných osob a zvlášť pedagogů, pro účel přehledu účasti na
volbách,
f) zajistí organizaci konání voleb na stanovený den.

ČI. 7
Volba členů školské rady
1. Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného
hlasovacího lístku do hlasovací umy, zapečetěné přelepkou s razítkem školy.
2. Na hlasovacím lístku může být zatržen pouze jeden kandidát, jinak je hlasovací lístek
neplatný.
3. Na základě součtu hlasů sestaví volební komise pořadí kandidátů.
4. Za zvoleného člena je považován ten kandidát, který získal největší počet platných hlasů. Při rovnosti
počtu hlasů se stanoví pořadí losem. Počet oprávněných osob a pedagogů, kteří se voleb zúčastní, není
rozhodující.
5. Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místě zvoleného člena školské rady, se považují za náhradníky podle
počtu získaných hlasů, pro případ skončení mandátu zvoleného člena školské rady.
6. V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, zorganizuje ředitel školy v případě pozdější potřeby doplňovací volby dle tohoto volebního řádu. Doplňovací volby se nekonají v posledním půlroce funkčního
období školské rady.
7. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
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8. Volební komise zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej do 7 dnů
od ukončení voleb zřizovateli.
9. Zápis obsahuje:
a) místo a datum konání voleb
b) návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny,
c) počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny,
d) jména zvolených členů školské rady za obě skupiny, pořadí a jména náhradníků,
e) jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.
Zápis podepisují členové volební komise a ředitel školy.

ČI. 8
Ustavení školské rady
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 školy první zasedání
školské rady nejpozději do konce měsíce září. Na prvním zasedání si školská rada zvolí předsedu školské
rady a stanoví jednací řád školské rady. Každé další zasedání svolává předseda školské rady.
2. Ředitel školy předá kandidátovi, který byl zvolen za člena školské rady, Osvědčení o zvolení členem
školské rady, nejpozději na ustavující schůzi školské rady. Osvědčení podepisuje ředitel školy.
3. Městský úřad předá jmenovanému členu školské rady Osvědčení o jmenování (jmenovací dekret).
Jmenovací dekret podepisuje starosta města.
4. Náhradníkovi, který nastoupil na uprázdněný mandát, předá ředitel školy do 15 dnů po uprázdnění
mandátu Osvědčení o nastoupení na uvolněné místo člena školské rady. Osvědčení podepisuje ředitel
školy.

ČI. 9
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Školskou radu zřídila rada města svým usnesením.
Tento volební řád byl schválen usnesením rady města č. 826/2008 ze dne 3. 12. 2008.
Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 4. 12. 2008.
Dnem platnosti a účinnosti tohoto Volebního řádu Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín
- příspěvková organizace, pozbývá platnosti a účinnosti Volební řád školské rady, č.j.2408/2005,
schválený usnesením Rady města Jiříkova č.259-2/2005 ze dne 15.09.2005
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Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, Moskevská 740, 407 53 Jiříkov podle
ustanovení čl. 8 Volebního řádu pro volby do školské rady přijatého usnesením Rady města Jiříkov č.
826 / 2008 ze dne 3. 12. 2008

vydává

OSVĚDČENÍ
o zvolení členem Školské rady při Základní škole Jiříkov,
okres Děčín - příspěvková organizace
Ředitel školy osvědčuje, že
Jméno, příp. jména a příjmení
Datum narození

Trvalý pobyt nebo bydliště

Byl/a dne .................... zvolen/a členem/členkou Školské rady při Základní škole Jiříkov,
okres Děčín - příspěvková organizace

V Jiříkově dne

na tříleté funkční období
Ředitel školy

Rada města Jiříkov
v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ve znění pozdějších předpisů a podle přijatého usnesení
Rady města Jiříkov č ze dne

JMENUJE
člena Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace
Jméno, příp. jména a příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt nebo bydliště

s účinností ode dne ..................... do konce funkčního období skotské rady.
V Jiříkově dne

Starosta města

Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace podle ustanovení čl. 8 Volebního řádu pro
volby do školské rady, přijatého usnesením Rady města Jiříkov č. 826 / 2008 ze dne 3. 12. 2008

vydává

OSVĚDČENÍ
O NASTOUPENÍ NA UVOLNĚNÉ MÍSTO
člena Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace
Jméno, příp. jména a příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt nebo bydliště

S účinností ode dne
do
funkčního
období školské rady.
V konce
Jiříkově
dne
Ředitel školy

