MĚSTYS BESEDNICE
Náměstí 52, 382 81 Besednice
IČO 00245798

tel. 725 964 476
e-mail: podatelna@besednice.cz

Volební řád školské rady
při Základní škole a Mateřské škole Besednice

Městys Besednice vydává podle § 167 a § 168 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole Besednice a
stanovuje počet jejích členů.
Čl. I
Složení školské rady
1)
Školská rada je zřizována při základní škole podle ustanovení § 167 a
následujících školského zákona.
2)

Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.

3)
Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dále jen
„oprávněné osoby“.
4)
Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen
„pedagogové“.
5)

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

6)
Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo
zvolen oprávněnými osobami či pedagogy. Pedagog nemůže být za člena školské rady
jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy a současně zvolen oprávněnými osobami.
Čl. II
Počet členů školské rady
1)

Školská rada má 6 členů.
Čl. III
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Příprava voleb
1)
Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který
může pro tento účel ustanovit z řad oprávněných osob a pedagogů přípravný výbor.
2)
Přípravný výbor koordinuje přípravu, průběh a provedení voleb. Za tímto
účelem zajišťuje zejména:
a.
přijímání návrhů kandidátů na členy ve školské radě,
b.
hlasovací lístky pro volby členů školské rady,
c.
evidování všech osob oprávněných volit členy školské rady v obou
skupinách (formou zápisů),
d.
zaznamenávání výsledků hlasování,
e.
vyhlášení výsledků voleb do školské rady na veřejnosti přístupném
místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
f.
zápis o provedení voleb.
3)
Přípravný výbor svolává k volbám do školské rady oprávněné osoby formou
oznámení, které se zveřejňuje ve škole, a to nejpozději 30 dní před konáním voleb.
Přípravný výbor svolává k volbám do školské rady pedagogy také formou oznámení.
Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb včetně lhůty pro podávání návrhů na
kandidáty na členství ve školské radě. Seznam kandidátů na členství ve školské radě
zveřejňuje přípravný výbor nejméně 15 dní přede dnem voleb stejným způsoben jako
oznámení o konání voleb. Kandidáti navržení oprávněnými osobami a pedagogy musí
se svou nominací před jejím zveřejněním projevit písemný souhlas.
4)
Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky, zvlášť pro hlasování dle návrhu
oprávněných osob a zvlášť dle návrhu pedagogů, pro volby členů školské rady a formou
zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na
kandidáty, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb.
Čl. IV
Volba členů školské rady
1)
Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním,
tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy.
2)
Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen nejvýše
takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (nejvýše jedna
třetina počtu členů stanoveného dle čl. II) a na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů
může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy
(nejvýše jedna třetina počtu členů stanoveného dle čl. II). Je-li zatržen vyšší počet
kandidátů, posuzuje se takový hlasovací lístek jako neplatný.
3)
Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů
zvolených za členy školské rady.
4)
Za zvoleného člena jsou považování ti kandidáti, kteří získali největší počet
hlasů a se svým zvolením vyslovili souhlas. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
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5)
Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se
považují za náhradníky podle pořadí dle počtu získaných hlasů pro případ skončení
mandátu za zvoleného člena ve školské radě a stávají se tak následně platnými členy
školské rady.
6)
V případě, že nejsou náhradníci, provede přípravná výbor doplňující volby dle
tohoto volebního řádu.
7)
Přípravný výbor neprodleně zveřejní výsledky voleb na veřejně přístupném
místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zvolení za člena
školské rady sdělí ředitel školy úspěšně zvoleným kandidátům písemně.
8)
Přípravný výbor zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady
a předá jej zřizovateli.
Zápis obsahuje:

návrhy kandidátů na členy školské rady za obě skupiny,

počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny,

jména zvolených členů ŠR za obě skupiny a pořadí náhradníků,

jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb,
9)

Zápis podepisuje ředitel školy.

10)
Volby může upravit přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude
prokazatelným způsobem zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
11)
Přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením jejího
funkčního období z důvodů uvedených v zákoně 561/2004 Sb. §167 odst. 9, nastoupí
na jeho místo 1. v pořadí náhradníků.
Čl. V
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 první zasedání školské rady nejpozději do konce měsíce září.
Každé další zasedání svolává předseda školské rady.
2)
Funkční období členů školské rady je tři roky, začíná vyslovením písemného
souhlasu se zvolením na prvním zasedání školské rady. Datum prvního zasedání školské
rady je tudíž datem počátku funkčního období. Funkční období končí všem členům
stejně bez ohledu na to, kdy začali svou funkci vykonávat.
3)

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

4)
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její
předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím
pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího
předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého
předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech
členů školské rady.
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Čl. VI
Vymezení činnosti školské rady
1)

Školská rada:
a.
Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování
b.
Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c.
Schvaluje školní řád
d.
Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e.
Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f.
Projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření
g.
Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h.
Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli
i.
Podává návrh na odvolání ředitele školy
j.
Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

2)
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole,
zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů
poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními
právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím tím není dotčeno.
3)
O schválení dokumentů v odstavci 5 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1
měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument
neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 14 měsíce.
Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při
opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené
v odstavci 5 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne
o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení
1)
Na oblasti neupravené tímto volebním řádem se použijí příslušná ustanovení
školského zákona.
2)
Zastupitelstvo městyse Besednice schválilo tento jednací řád na veřejném
zasedání dne 25.4.2019, č. usnesení 66/2019
3)
Tento volební řád nabývá platnosti dne 1.5.2019.
V Besednici dne: 25.4.2019
Ing. Alena Koukolová
starostka městyse
…………………………………
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