OBEC LIBHOŠŤ
742 57 Libhošť

VOLEBNÍ ŘÁD
školské rady
při Základní škole a Mateřské škole, Libhošť 90
Rada obce Libhošť na základě ust. § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve
spojení s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, svým usnesením č. 11/2011/R-3 ze dne 13.6.2011 zřídila školskou radu při
Základní škole a Mateřské škole, Libhošť 90, která je od 1.7.2011 příspěvkovou organizací obce
Libhošť, stanovila počet jejích členů a vydává tento její volební řád.

Článek I.
Všeobecná ustanovení
1. Tento volební řád upravuje postup při volbách do školské rady při Základní škole a Mateřské
škole, Libhošť 90 (dále jen „škola“).
2. Školská rada má 6 členů, funkční období členů školské rady je tři roky.
3. Školská rada je orgán školy.
4. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých
žáků (dále jen „oprávněné osoby“) a třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy (dále jen
„pedagogové“).
5. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
6. Tentýž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen oprávněnými
osobami nebo zvolen pedagogy.

Článek II.
Vypsání a příprava voleb
1. Přípravu a průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který může
pro tento účel ustanovit z řad oprávněných osob a pedagogů přípravný výbor, včetně
jmenování jeho předsedy. Přípravný výbor musí mít lichý počet členů. Ředitel školy nebo
přípravný výbor je pro účely tohoto volebního řádu volebním orgánem (dále jen „volební
orgán“).
2. Volební orgán zajistí zveřejnění tohoto volebního řádu a zveřejnění informací o určení místa
a doby konání voleb nejméně 30 dnů přede dnem jejich konání na veřejně přístupném
místě v budově školy a na internetových stránkách školy, a to zvlášť pro volby kandidátů z řad
oprávněných osob a zvlášť pro volby kandidátů z řad pedagogů.
3. Součástí zveřejnění dle odst. 2 je i výzva k podání písemných návrhů kandidátů na členství ve
školské radě, a to nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výzvy.
4. Návrhy kandidátů mohou podávat oprávněné osoby a pedagogové. Oprávněné osoby mohou
navrhovat pouze kandidáty z řad oprávněných osob a pedagogové mohou navrhovat pouze
kandidáty z řad pedagogů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem
s kandidaturou vyslovili písemný souhlas. Oprávněná osoba nebo pedagog může jako
kandidáta navrhnout sám sebe.
5. Volební orgán vyvěsí jmenný seznam kandidátů nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb
na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy.
6. Volební orgán dále zajišťuje zejména:
a. přijímání návrhů kandidátů na člena školské rady,
b. vypracování seznamu voličů zvlášť z řad oprávněných osob a zvlášť z řad pedagogů pro
účel přehledu o právu volit a o účasti oprávněných osob a pedagogů na hlasování,
c. vydávání hlasovacích lístků oprávněným osobám a pedagogům,
d. dozor nad průběhem hlasování,
e. zaznamenání výsledků hlasování,
f. sčítání hlasů a vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku voleb,
g. vyhlášení výsledků voleb do školské rady

7. Na základě podaných návrhů podle odst. 4 vyhotoví volební orgán hlasovací lístek kandidátů
na členy školské rady z řad oprávněných osob a hlasovací lístek kandidátů na členy školské
rady z řad pedagogů. Jména kandidátů se musí uvést na hlasovacím lístku v abecedním
pořadí a před jménem každého z nich se musí uvést pořadové číslo. Hlasovací lístek musí
dále obsahovat název školy a datum konání voleb do školské rady. Úplnost hlasovacího lístku
potvrzuje ředitel školy svým podpisem a otiskem razítka školy. Toto vyhotovení hlasovacího
lístku je součástí protokolu o průběhu a výsledku voleb do školské rady podle Článku IV.
odst.1 tohoto volebního řádu.
8. Hlasovací lístky mohou být vydávány oprávněným osobám a pedagogům jen s originálním
otiskem razítka školy.

Článek III.
Volba členů školské rady
1. Členy školské rady volí zvlášť oprávněné osoby a zvlášť pedagogové tajným hlasováním.
Pro úpravu hlasovacích lístků je určen samostatný prostor tak, aby tajnost hlasování byla
zaručena. Oprávněné osoby a pedagogové vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.
2. Před zahájením hlasování volební orgán zapečetí volební schránku a zkontroluje, zda jsou
připraveny hlasovací lístky k vydávání.
3. Na hlasovacím lístku může volič z řad oprávněných osob a volič z řad pedagogů označit
maximálně takový počet kandidátů, který je určen pro volbu za danou třetinu do školské rady
dle Článku I. odst. 4 tohoto volebního řádu, tzn. v daném případě maximálně 2 kandidáty.
Volba se provádí zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Oprávněné
osoby a pedagogové odevzdají takto upravený hlasovací lístek do zapečetěné volební
schránky.
4. Po skončení doby vyhrazené pro hlasování sečte volební orgán odevzdané hlasovací lístky.
5. Hlasovací lístek je neplatný:
a. pokud byl kandidát označen jiným než stanoveným způsobem,
b. bylo-li označeno více kandidátů, než je možno zvolit,
c. nelze-li určit, který kandidát je na hlasovacím lístku označen,
d. pokud na hlasovacím lístku není označen žádný kandidát,
e. pokud se nejedná o oficiálně vydaný hlasovací lístek.
O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje volební orgán.
6. Za zvolené členy školské rady jsou považováni ti dva kandidáti z řad oprávněných osob
a z řad pedagogů, kteří získali nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním,
které provádí ředitel školy za přítomnosti jednoho člena Rady obce Libhošť.
7. Ostatní kandidáti z řad oprávněných osob a z řad pedagogů, kteří nebyli zvoleni za členy
školské rady, se v pořadí podle obdržených hlasů stávají náhradníky, a to pro případ zániku
mandátu zvoleného člena před uplynutím funkčního období. V případě, že náhradníci nejsou
k dispozici, nebo v případě zániku mandátu předsedy školské rady, zajistí volební orgán či
ředitel školy konání doplňovacích voleb přiměřeně podle tohoto volebního řádu.
8. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované
výzvy volebního orgánu dle Článku II. odst. 3, jmenuje zbývající členy ředitel školy.

Článek IV.
Protokol o průběhu a výsledku voleb
1. O průběhu a výsledku voleb zpracovává volební orgán protokol. V protokolu se uvádí:
a. označení voleb s uvedením dne jejich konání,
b. seznam členů volebního orgánu,
c. počet vydaných a odevzdaných hlasovacích lístků, z toho platné a neplatné,
d. počty hlasů pro jednotlivé kandidáty do školské rady,
e. údaje o zvolených kandidátech do školské rady v rozsahu uvedeném na hlasovacím
lístku,
f. případně další významné skutečnosti, vypovídající o průběhu voleb.
2. Protokol podepisují všichni členové volebního orgánu. Originál protokolu předá ředitel školy
zřizovateli nejpozději do konce druhého pracovního dne po dni voleb. Kopii tohoto protokolu si
ponechá ředitel školy.
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3. Volební orgán zapečetí použité hlasovací lístky a uschová je po dobu 10 dnů od konání voleb.
Poté je může zničit.

Článek V.
Zveřejnění výsledků voleb
1. Výsledek voleb vyhlásí volební orgán nejpozději do 5 dnů po skončení voleb pro obě třetiny
členů školské rady, a to vyvěšením na veřejně přístupném místě v budově školy a současným
zveřejněním na internetových stránkách školy.
2. Dnem vyhlášení je první den vyvěšení a zveřejnění výsledků voleb podle odst. 1.

Článek VI.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Za výkon funkce člena volebního orgánu nenáleží odměna.
Za výkon funkce člena školské rady nenáleží odměna.
Kontrolu dodržování tohoto volebního řádu provádějí členové Rady obce Libhošť.
Volební řád nabývá účinnosti dnem 1.8.2011.

V Libhošti dne 1.8.2011

„otisk kulatého razítka“

Ing. Helena Šimíčková, v.r.
starostka
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