MĚSTO ZNOJMO

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY
Rada města Znojma se na svém zasedání dne 27. 1. 2020 usnesením č. 55/2020 v bodě č. 2478
usnesla vydat na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento
volební řád školské rady Základní školy……. (dále jen „základní škola“)

I. Úvodní ustanovení
1. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům
a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě
školy.
2. Volební řád upravuje postup při volbě členů školské rady, stanovuje počet členů školské rady a její
funkční období.

II. Jmenování a volby členů školské rady
1. Školskou radu zřizuje Město Znojmo. Školská rada má 9 členů. Přípravu voleb zřizovatel organizuje
v základní škole zpravidla v měsíci září.
2. Třetinu školské rady jmenuje Rada města Znojma na návrh Městského úřadu Znojmo, odboru
školství, kultury a památkové péče.
3. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a třetinu volí
pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel jmenuje zbývající členy rady, pokud opakovaně nedojde k jejich
řádnému zvolení (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti). Ředitel školy zajistí
v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady, sám jejím členem být
nemůže.
4. Za účelem volby členů rady školy může ředitel školy zřídit tříčlennou volební komisi, které
předsedá. Volební komise zabezpečuje přípravu voleb, organizuje jejich průběh a vyhodnocuje
výsledky.

III. Průběh voleb
1. Pedagogičtí pracovníci školy volí členy rady přímým a tajným hlasováním. Pedagogičtí pracovníci
obdrží hlasovací lístky. Počet předaných lístků bude zaznamenán. Hlasovací lístek obsahuje název
voleného orgánu, kdo volí jeho členy, pořadové číslo, jméno a příjmení kandidáta. Každý volič
zakroužkuje 3 pořadová čísla těch 3 kandidátů, které volí do školské rady. Tři kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů se stávají členy školské rady. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje los.
2. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti volí členy komise přímou volbou a to tak,
že na třídních schůzkách zvolí veřejným hlasováním své zástupce, kteří kandidují do školské rady. Tito
zástupci budou volit ze svých řad 3 členy školské rady způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku.
3. Na hlasovací lístek je možno uvést pouze toho kandidáta, který předem souhlasí s případným
zvolením.
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4. O výsledku voleb se sepíše protokol podepsaný ředitelem. Pokud je zřízena volební komise,
protokol bude podepsán všemi členy. Protokol obsahuje všechny podstatné skutečnosti o průběhu
voleb.

IV. Funkční období
1. Funkční období členů školské rady je tři roky. Funkční období začíná dnem zvolení a končí dnem
ukončení nových voleb a zvolením členů. Mandát jednotlivých členů může zaniknout v průběhu
funkčního období z následujících důvodů:
a) přestěhováním – změnou bydliště,
b) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
c) písemným odvoláním jmenovaného člena školské rady zřizovatelem doručeným do rukou předsedy
školské rady,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,
e) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu
ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů, dnem kdy přestane být tento
nezletilý žák žákem či studentem školy,
f) dnem, kdy byl do funkce člena zvolen nový člen v předčasných volbách, o které mohou požádat
voliči školské rady ředitele školy v případě, že si to přeje většina členů,
g) vznikem neslučitelnosti podle článku II. Jmenování a volby členů školské rady odstavce 3,
h) úmrtím člena.
2. Zanikne-li funkce člena školské rady v průběhu funkčního období, je za něj doplněn nový člennáhradník, který bude zvolen doplňovacími volbami způsobem uvedeným v článku III. tohoto
volebního řádu. Funkční období náhradníka zvoleného v nových volbách trvá do konce řádného
funkčního období člena školské rady, na jehož místo byl zvolen.
3. Zasedání školské rady svolává její předseda a koná se minimálně dvakrát ročně. První zasedání
školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a
zvolí svého předsedu.

V. Závěrečná ustanovení
Tento volební řád školské rady nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ve Znojmě
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