Volební řád školské rady ve statutárním městě Zlíně
Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon), statutární
město Zlín, jako zřizovatel příspěvkových organizací města – základních škol:
1. Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace,
2. Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace,
3. Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace,
4. Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace,
5. Základní škola Zlín, Kvítková 4338, p. o.,
6. Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace,
7. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace,
8. Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace,
9. Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace,
10. Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace,
11. Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace,
12. Základní škola Zlín – Želechovice, 4. května 336, p.o.,
13. Základní škola Zlín, Okružní 4685, p.o.,
14. Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
usnesením Rady města Zlína č. 782/21R/2005, ze dne 17.10.2005 zřídil s účinností
od 1.1.2006 školské rady při výše uvedených základních školách. K zabezpečení jejich činnosti
vydává tento

volební řád školské rady základních škol
ve statutárním městě Zlíně:

(usnesení Rady města Zlína č. 877/23R/2005 ze dne 14.11.2005)

I.
Úvodní ustanovení
1. Školská rada každé ze základních škol ve statutárním městě Zlíně má šest členů, kteří
jsou jmenováni a voleni:
a. třetinu, tj. 2 členy, jmenuje zřizovatel – statutární město Zlín,
b. třetinu, tj. 2 členy, volí zákonní zástupci nezletilých žáků,
c. třetinu, tj. 2 členy, volí pedagogičtí pracovníci školy.
2. Školská rada je zvolena, pokud budou v souladu s tímto volebním řádem zvoleni
a. 2 členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků,
b. 2 členové volení pedagogickými pracovníky školy.
Zřizovatel doplní jmenováním počet členů rady o své zástupce na celkový počet
6 členů.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy
nemůže být členem školské rady.

4. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.
5. Funkční období členů školské rady je tříleté.
II.
Příprava a zajištění průběhu voleb
1. Řádné uskutečnění voleb do školské rady zajistí ředitel školy v souladu s tímto
volebním řádem.
2. Ředitel školy stanoví tříčlenný přípravný výbor. Jeho členy mohou být pedagogičtí
pracovníci školy i zákonní zástupci nezletilých žáků.
3. Přípravný výbor vyhlásí termín voleb a k volbám svolá oprávněné voliče – zákonné
zástupce nezletilých žáků (dále jen zákonní zástupci) a pedagogické pracovníky školy
formou oznámení, které se zveřejní ve škole, nejpozději 30 dní před konáním voleb.
Oznámení obsahuje základní informace o volbách do školské rady a datum a místo
konání voleb.
4. Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují
zákonní zástupci přípravnému výboru formou informativního anketního lístku, který
přípravný výbor rozešle prostřednictvím jednotlivých žáků školy, popř. jiným vhodným
způsobem, který určí přípravný výbor; informativní anketní lístek je nezbytné vrátit
podepsaný zákonným zástupcem zpět do školy i v případě, že na něm nebudou žádné
návrhy.
5. Kandidáty na členství ve školské radě za pedagogické pracovníky navrhují pedagogičtí
pracovníci školy přípravnému výboru. Pedagogičtí pracovníci volí své zástupce do
školské rady v souladu s tímto volebním řádem a ve vyhlášeném termínu voleb, jako
zákonní zástupci nezletilých žáků.
6. Všichni kandidáti budou osloveni přípravným výborem voleb, aby se písemně vyjádřili,
zda s kandidaturou souhlasí.
7. Přípravný výbor eviduje návrhy kandidátů, sestavuje seznam kandidátů, zajišťuje
hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a
vyhlašuje výsledky voleb.
III.
Způsob hlasování
1. Členy školské rady volí oprávnění voliči ve vyhlášeném termínu voleb tajným
hlasováním, a to takto:
a. každý oprávněný volič (zák. zástupce/pedagogický pracovník) obdrží svůj
hlasovací lístek s abecedním seznamem navržených kandidátů,
b. každý oprávněný volič (zák. zástupce/pedagogický pracovník) může zaškrtnout
maximálně dva své kandidáty,
c. při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů, je volební lístek
neplatný.
2. Na základě získaných počtů hlasů přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách.
Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
3. Zápis o volbách do školské rady vyhotoví přípravný výbor ve dvou vyhotoveních a po
jednom paré předá zřizovateli a řediteli školy ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne
konání voleb.

4. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na
základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy (§ 167
odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb.).
5. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby
řádné v souladu s tímto volebním řádem.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento volební řád školské rady základních škol ve statutárním městě Zlíně nabývá
platnosti dnem jeho schválení Radou města Zlína.
2. První volby členů školské rady se uskuteční do 9.12.2005. Další volby proběhnou vždy
do 9.12. v kalendářním roce před koncem tříletého funkčního období školské rady tak,
aby nová školská rada mohla zahájit svou činnost k 1.1..
3. Členství ve školské radě zaniká: uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím
člena, zrušením školské rady, v případě jmenovaných členů rady rovněž jejich
odvoláním zřizovatelem.
4. Tento volební řád se vyhotovuje v 15 vyhotoveních, z nichž po jednom paré obdrží
každá ze základních škol, zřízených statutárním městem Zlínem, a jedno paré si
ponechá zřizovatel.

Ve Zlíně dne 14.11.2005

Mgr. Tomáš Úlehla
primátor

Mgr. Hynek Steska
náměstek primátora

