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Ústecký kraj, Velká řkadební3l18l48,4a0 a}Ústí nad Labem

r-tnr)

VOLEBNÍ ŘÁn

ŠrorsrÉnany

Čtrinet< t.

ÚVOONÍ USTANOVENÍ

l,

Ústecký kraj podle ustanovení § 167 odst. 2 zákata é. 56l2aa4 Sb,,
o předškolním, základním, sťedním,vyššímodbomém a jiném vzdělávtr;i
(školslcý zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyďává pro volby členů

školských raďzákladních, středních a qyššíchodbomých škol (dáte jen,,školď')
ďizovaných Usteckým krajem (dále jen ,,ňzovatel*) tento volebni řád.
Volební řád upravuje přípravu, pruběh a vyhodnocení voleb členůškolských
rud azveřejňování jejich výsledků (dále jen ,;ea7iza§e voleb"). Volební řád je
lydáván za úěelem vytvoření podmínek pro zajištění podilu zrákonnýctr
zástupců nezletilých žéků.,zletílých žákůa studentů, pedagogických pracovníků
školy a dalšíchosob na spnivě školy prosřednictvím orgánu školy - školské
rady,
Čtrlnet tt.

črpNovÉšromrÉRADy
l.

Školskarada je složena ze jmenovaných a volených členůnásledovně:
a) ťetinu členůškolské rady jmenuje zřizovatel,
b) ťetinu čienůškolské rady volí ákonní zastupci nezletilých žák:& a zletilí
žáci a studenti,
c) třetinu členůškolské rady volí pedagogičtípracovníci dané školy.

)

Čienem školskérady nemůžebýt ředitel školy.

J.

Týž čten školskérady nemůžÉbyt současně jmenován zřizovatelem, zvolen
uíkonnými zistupci nezletilých žiů<&a zletitými žiky a studenty nebo zvolen
pedagogickými pracor,ní§ školy, Pedagogický pracovník školy nemůžebyt

zvolen za člena školské rady této školy zrákonnými zástupci nezletilých žaků
a zletil;imi žtky asfudenty ani jmenovánzíizovatelem nebo ředitelem školy.
4,

Funkce ělena škoiskérady vmiká zvolením; ke zvolení dojde ukončením

5.

za členstvíve školské radě nenáležíodměna.

hlasovrání. Funkčníobdobí ělenů školské rady je

ťi roky.

i

ČUnet m.

voLBY ČrpNŮ ŠrorsrÉRADY
l.

Il5

naane uskutečnění voleb do školskérady zajišťrxev souladu s volebním řádem
ředitel školy prostřednictvím volebni komise. Cleny volební komise jmenuje
ředitel školy. Volební komise koordirrrrje přípravy, pruběh
a provedení voleb, zejména po organizačně technické stránce, připravuje
qýsledkovou listinu zZ. kala voleb a písemný protokol o pruběhu voleb členů

školské rady.
2,

J.

Volebni komise má nejméné 2 členy, nejvíce 5 členů.Za čienstvi ve volebnr
komisi nenáleží odměna. Členem volební komise nemůžeb},t osoba" a nížlze
důvodně předpokladat, že funkci člena volební komise nebude vykonávat
řádhě. Volební komise dbá o to, aby náklady na realizaci voleb byly
při zachovátt1,ostatnich ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižši.
Volby členůškolskérady musí b}t organizovány tak, aby byla zajištěna jejich
věasnost, věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajnýrn hlasováním na
zakladě rovného a přímého volebního práva.

4.

Volby členůškolskérady musí proběhnout nejpozději 30 dnů před uplynutim

5.

Volby členůškolskérady volených zákonnými zásfupci nezletilých žaků

firnkčníhoobdobí dosavadních ělenů školské rady,

zteiilYmi žáky astudenty a volby členůškolské rady volených pedagogickými
pracovníky školy probíhajídvoukolově, a to pro každou skupinu zvlášť.
V prvním ko}e navrhují zákonní zástupci nezletil.ých žáků,zletilí žáci
a studenti a pedagogičtípracovníci (dale jen ,ooprávnění voliěi") kandidáty na
členstvíve školskéradě (dáte jen ,,kandidáti"). Druhé kolo probíhá tajnou
volbou a rněí pořadí kandidátů., S účastív druhém kole musí kandidát projevit
písemný souhlas. Součástísouhlasu s úěastíve druhém kole musí být i souhlas
s příslušným zpracováním osobních údajů.
a

7.

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své naklady volebni kampaň na
podporu své kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zasadě rovnosti
kandidritů a musí probíhat čestrrě a poctivě.

8.

9,

n.

Ředitel školy určízpůsob a lhůtu pro nawhovaní kandidritů v 1. kole voleb.
Ředitel školy souóasně urěí datrrm a místa konriní druhého kola voleb.
Inťormace dle odst. 8 zveřejní ředitel školy na veřejně přístupném místě
v budově školy a rovněž způsobem umožňujícímdrllkový přístup. Sdružuje-li
škola více míst poskl.tovaného vzdělávími, zveřejní §rto informace, kromě
způsobu umožňujícíhodalkový přístup, alespoň v budově, kde sídlíředit§l§tví
školy. Tyto inťormace musí být zveřejněny nejméně 14 dní před konáním
prvního kola voleb.

Znavržených kandid;átů sestaví volební komise volební listinu kandid"ítŮ
volenýcb zrákonnýrrni zástupci nezletilých ž;lkt, zletilými žaky a studentY
a volební listinu kandidátů volených pedagogickými pracovníky školy. Tlto
volební listiny zveřejní ředitel školy nejméně 14 dní před konarťm druhého
kola voleb na veřejně přísfupnémmístě v budově školy, obdobně jako ve větě
druhé odst. 9 a rorrněž způsobem umožňujícímdálkový přístup.

11. oprávněný volič zasadně volí osobně, zastoupení je možnépouze na základě
písemnéplnó moci.

12. oprárměný volič volí zakroužkováním pořadových ěísel vybraných kandid,itŮ
na volebním lístku, Platrý hlas je takový, ktery počtem zakroužkovaných

pořadových číselkandidátů na volebním lístku nepřevyšuje počď ělenŮ školské
rady volených příslušnou skupinou voličůdle čl. II odst. 1,

13. Volební komise zpracuje qisledky druhého kola voleb a určípořadi
jednotliqých kandidátů podle počtu získaných hlasů. Kandidati s největŠim
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poětem získaných hlasů se stávají členy školskérady. Při rovnosti hlasů se
stanoví pořadí losem. K platnému zvolení ělena školskérady je ťeba, aby
kandidát získal nejméně 10 % hlasů voličůoprávněných podle článku II. odst. 1
volit tohoto člena školské rady,
14. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupnémmístě

v budově školy, cbdobně jako ve větě druhé odst. 9 a rovněž způsobem
umožňujícímdrálkov! přístup. Zvolent za élena školskérady sdělí ředitel školy
úspěšnýmkandidátům písemně.

l5. O pruběhu voleb členůškolskérady se vyhotovuje písemný protokol, ktery
obsahuje: přehled kandidátů, datum zveřejnění informací dle odst. 9 dafum
konrání voleb (1. kolo, 2. kolo), celkový počet opravněných voličů,počet
zúčastněnýchoprávněných voličůa výsledkovou listinu z druhého kola voleb
(pořadí kandidátů, včetně počtu získarrých hlasů v absolutrdm i procenfuálním
vy,jádření). Písemný protokol se vyhotovuje samostatně pro volby ělenů školské
rady volenýcb zakonnými zistupci nezleti{ých žakůa zletilými žáky a studerr§
a samostatně pro volby členůškolskérady volených pedagogickými
pracovníky školy. Protokol stvrzují všichni členovévolební komise sqým
podpisem.

16.

K protokolu o průběhu voleb členůškolskérady

17.

Kopii protokolu o průběhu voleb ělenů školskérady zašle ředitel školy

se připojí oznámeni o konriní
voleb, §eznam členůvolební komise, vzor volebního lístku, seznam zvolených
členůškolské rady a volební lístky zúěastrrěných voličů.

zťtzovateli prostřednictvím odboru školství, mládeže a těloqfchovy Krajského
uřadu Usteckóho kraje, věetrrě příloh bez seznamu zvolených členůškolskó
rady a volebních lístkůzučastněných voliěů. Originál protokolu o průběhu
voleb ělenů školskérady včetně příloh zůstivá škole a je uložen na ředitelství
školy.

l8. V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školskérady nebo není zvolen
dostatečný počet členůškolskérady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných
míst bez zbytečného odkladu nové volby. Pro realizaci noqých voleb se použijí
ustanovení tohoto volebního řád,u.

19.

Nezvolí-li zákonní zásfupci nezletilých žákůnebo zletilí žáci a

sfuderrti

stanovený počet členůškolské rady ani na základě opakované výzw,jmenuje
zbyvajícíčleny školské rady ředitel školy.

Čtrinet rv.

VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKE RADY, STANOVENÍ rPnNaCÍHO ŘÁDU
Školska rada na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu a stanovi jednací řád
školské rady. První zasedtíníškolskérady svolává ředitel školy"
ČHnek V.

1.

3l5

pŘEnčasNE A Dopt,ŇovAcí vot.By Do šrorsrÉRADy
Předěasné volby do funkce voleného člena školskérady lze konat, požádá-li
o to ředitele školy alespoň většina voličůopravněných podle článku II. odst. 1
volit tohoto člena školskérady, která je podle člránku III. odst. 13 nezbynrá ke

zvolení člena školské rady.

2.

3.
4,

Doplňovací volby do školskérady se v souladu s tínrto volebním řádem konaií.
přestane-li bý1 volený člen školskérady, jejím členem před skončením
funkčníhoobdobí z důvodůstanovených v odst. 4 písm, a} až e), Funkční
období člena školskérady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích
volbácli končíshodně s funkčnímobdobím ělenů školskérady zvolených

v

bezpro stŤedn ě předch ázej ícícl^l řád ný-ch vo bách.
1

Doplňovací volby se konají téžv případě úmrtívoleného člena ško]ské rady.
Funkce člena školské rady skončípřed upli,nutím funlrčníhoobdobí
vzdáním se firnkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské
rady.
b) dnem doručerrípísemnéhoodvolání imenovaného člena školské rady
zřizovatelenr do rukou předsedy školské rady,
vznikem neslučitelnosti podle článku II odst. 2.

a)

c)

d)

e)

n
5.

případě opakované neomiuvené neúčastina zasedání školskérady,
požádá-li školská rada ředitele škol1., o provedení doplňovacich voleb.
dnem doručenítakové žádosti řediteli škol,v.
dnem" kdy zástupce pedagogických pracovniků přestane být
v základním pracovněprár.nim vztahu ke škole nebo u zákorrných
zastupců nezletilých žáků.nebo studentů dnem, kdy přestane bl,t tento
nezIeti|ý žák žákem či studentem školy.
dnem. kdy byl do ftrnkce člena školskérady zvolen nový, člen
v předčasných vcllbách podle odst. l.
1,

Pro doplňovací a předčasnévoib1,, se použijíustanovení tohoto volebního řádu.

Čtanet Vt.

SPor.EČNÁ USTANOVEN1

l.

Všechny osoby ťrčastnícise organizace voleb dbají na dodržování oclrrany

2.

Náklady spojené s volbami do školskérady hradí škola. ve které je zřízena
školská rada^ jejížčlenovéjsou ve voibách voleni.

3.

Bylo-li zjištěno zejména inspekčníčinrrostíČeskéškolníinspekce

osobních údajů.

nebo
zřizovatelem pochy,,beni ředitele školy či volebni konrise pfi realizaci voleb do
školskérady dle tolroto voiebnílro řádu, je zíizovate| oprávněn nařídit řediteli
školy opakování voleb (řádných, předčasných i doplňovacích). \

ČHnek VtI.

zÁvĚnEčrÁ usraNovrNí

4l5

1"

Tento volební řád vydala Rada Ústeckého kraje usnesením č. 055/50RJ2al8 ze
dne 3. 10.2018,

Z.

Tento volební řád je vyhotoven v jednom originále. který je uložen na odboru
školstr,í"mládeže a tělovýclrovy krajského úřadu usteckého kraje. volební řád
se zveřejňuje způsoberr, umožňujícímdálkový přistrrp.

3. volební řád školské rady vydaný Radou ť]steckého kraje
č. 421108R/2al2 dne ll. 7. 2al2se ruši ke dni 31. 10. 20l 8,
4,
vo]ební řád nabývá účirurostidne l, l 1. 2018.
'.:ro

V Úsd nad Labern dne 3.

10.

20l8.

,

5i5

usnesenim

oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

